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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 168/2013 

av 15. januar 2013 

om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

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 

innført en omfattende EF-typegodkjenningsordning for 

to- eller trehjuls kjøretøyer ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/24/EF(3) om typegodkjenning av slike 

kjøretøyer. Disse prinsippene bør fortsatt få anvendelse 

på denne forordning og på delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter som vedtas i henhold til denne 

forordning. 

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)  For å forenkle og påskynde vedtakelsen av typegod-

kjenningsregelverket er det innført en ny regule-

ringsmetode i EUs typegodkjenningsregelverk for 

kjøretøyer, og i henhold til denne fastsetter regelgiveren 

i den ordinære regelverksprosessen bare grunnleggende 

regler og prinsipper og delegerer fastsettelsen av 

nærmere tekniske enkeltheter til Kommisjonen. Når det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

(1) EUT C 84 av 17.3.2011, s. 30. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. november 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. desember 2012. 

(3) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. 

gjelder materielle krav, bør det i denne forordning 

derfor fastsettes bare grunnleggende bestemmelser om 

funksjonssikkerhet og miljøvern, og Kommisjonen bør 

gis myndighet til å fastsette tekniske spesifikasjoner. 

4)  Denne forordning bør ikke berøre tiltak på nasjonalt 

plan eller på EU-plan knyttet til bruken av kjøretøyer i 

gruppe L på vei, for eksempel særlige krav til førerkort, 

hastighetsbegrensninger eller tiltak som regulerer 

adgangen til bestemte veier. 

5)  Markedstilsyn i motorvognsektoren, særlig i sektoren 

for kjøretøyer i gruppe L, bør forbedres ved å styrke 

lovbestemmelsene som regulerer produksjonssamsvar 

og spesifiserer forpliktelsene til markedsdeltakerne i 

omsetningskjeden. Særlig bør rollen og ansvaret til 

myndighetene i medlemsstatene med ansvar for 

typegodkjenning og markedstilsyn klarlegges, og 

kravene til kompetansen, forpliktelsene og innsatsen til 

de tekniske instansene som utfører prøvinger for 

typegodkjenning av kjøretøyer, styrkes. Oppfyllelse av 

kravene til typegodkjenning og produksjonssamsvar i 

den lovgivningen som regulerer motorvognsektoren, bør 

fortsatt være godkjenningsmyndighetens hovedansvar, 

mens markedstilsynet kan være en oppgave som deles 

mellom forskjellige nasjonale myndigheter. Det bør 

utføres effektiv samordning og tilsyn på EU-plan og 

nasjonalt plan for å sikre at godkjennings- og markeds-

tilsynsmyndighetene tar i bruk de nye tiltakene på en 

effektiv måte. 

6)  De nasjonale myndigheters forpliktelser fastsatt i 

bestemmelsene om markedstilsyn i denne forordning er 

mer spesifikke enn de tilsvarende bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(4). 

7)  Denne forordning bør inneholde grunnleggende krav til 

miljøvern og funksjonssikkerhet for kjøretøyer. Hoved-

elementene i de relevante kravene i denne forordning 

bygger på resultatene av Kommisjonens konsekvens-

analyse av 4. oktober 2010 der forskjellige alternativer 

med hensyn til økonomiske, miljømessige, sikkerhets-

relaterte og samfunnsmessige aspekter analyseres. Både 

kvalitative og kvantitative aspekter ble tatt med i denne 

analysen. Etter sammenligning av de ulike alternativene 

ble de foretrukne løsningene utpekt og utvalgt som 

grunnlag for denne forordning.  

  

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 
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8)  Formålet med denne forordning er å fastsette harmoni-

serte regler for typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe 

L for å sikre at det indre marked fungerer på en tilfreds-

stillende måte. Kjøretøyer i gruppe L er kjøretøyer med 

to, tre eller fire hjul som f.eks. tohjuls motorvogner, 

trehjuls motorsykler og firehjuls motorsykler. I tillegg 

har denne forordning som mål å forenkle de nåværende 

rettslige rammene, å redusere utslippene fra kjøretøyer i 

gruppe L og dermed bidra til at utslipp fra kjøretøyer i 

gruppe L utgjør en mer forholdsmessig andel av de 

samlede utslippene fra veitransport, å øke det generelle 

sikkerhetsnivået, å ta hensyn til den tekniske utviklingen 

og å styrke reglene for markedstilsyn. 

9)  For å sikre et høyt nivå av funksjonssikkerhet for 

kjøretøyer, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern bør 

det skje en harmonisering av tekniske krav og miljø-

standarder som gjelder for kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter med hensyn til 

typegodkjenning. 

10)  Målene i denne forordning bør ikke påvirkes ved 

montering av visse systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter etter at kjøretøyene er brakt i 

omsetning, registrert eller tatt i bruk. Det bør derfor 

treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som kan 

monteres på kjøretøyer, og som i vesentlig grad kan 

forringe funksjonen til systemer som er avgjørende for 

miljøvern og funksjonssikkerhet, på forhånd kontrolle-

res av en godkjenningsmyndighet før de bringes i 

omsetning, registreres eller tas i bruk. 

11)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF av 

2. februar 1995 om største konstruksjonshastighet samt 

motorens største dreiemoment og største netto effekt for 

motorvogner med to eller tre hjul(1) fikk medlems-

statene mulighet til å nekte første registrering og 

eventuell etterfølgende registrering på deres territorium 

av kjøretøyer med en største nettoeffekt på over 74 kW. 

Den forventede sammenhengen mellom sikkerhet og 

begrensning av den absolutte effekten kunne ikke 

bekreftes i flere vitenskapelige undersøkelser. Av denne 

grunn og for å fjerne interne handelshindringer på 

unionsmarkedet bør denne muligheten ikke lenger 

opprettholdes. Andre, mer effektive sikkerhetstiltak bør 

innføres for å bidra til å redusere det høye antallet 

dødsfall og skader blant førere av (og passasjerer på) 

tohjuls motorvogner ved trafikkulykker i Unionen. 

12)  Ved denne forordning fastsettes det krav til miljøpre-

stasjon i to trinn der annet trinn (Euro 5) er obligatorisk 

  

(1) EUT L 52 av 8.3.1995, s. 1. 

for nye typer kjøretøyer fra 1. januar 2020, noe som gir 

den nødvendige forutsigbarheten for kjøretøy-

produsentenes og leverandørindustriens langsiktige 

planlegging. En undersøkelse av miljøvirkning som 

kreves i henhold til denne forordning, basert på 

opplysninger som blir tilgjengelige i framtiden, bør 

sørge for ytterligere underlag gjennom modell-

beregning, teknisk gjennomførbarhet og analyse av 

kostnadseffektivitet basert på de nyeste tilgjengelige 

opplysningene. Videre bør undersøkelsen blant annet 

omfatte en vurdering av gjennomførbarheten og kost-

nadseffektiviteten av krav til samsvarsprøving av 

kjøretøyer i bruk, krav til utslipp utenom syklusene og 

en utslippsgrenseverdi for antall partikler for visse 

(under)grupper. På grunnlag av resultatene av under-

søkelsen bør Kommisjonen overveie å framlegge et 

forslag om innføring av disse nye elementene i det 

framtidige regelverket for typegodkjenning som får 

anvendelse etter de trinnene som er fastsatt i denne 

forordning. 

13)  Hensikten med EU-typegodkjenningsordningen er å 

gjøre det mulig for hver medlemsstat å bekrefte at hver 

kjøretøytype har gjennomgått de kontrollene som er 

fastsatt i denne forordning og i de delegerte rettsaktene 

og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til denne 

forordning, og at produsenten har mottatt et typegod-

kjenningsdokument. Den forplikter også produsentene 

til å utstede et samsvarssertifikat for alle kjøretøyer som 

er produsert i samsvar med typegodkjenningen. Når et 

kjøretøy ledsages av et slikt sertifikat, bør det være 

tillatt å gjøre kjøretøyet tilgjengelig på markedet og 

registrere det for bruk i hele Unionen. 

14)  For å sikre at framgangsmåten for overvåking av 

produksjonssamsvar, som er en av hjørnesteinene i EU-

typegodkjenningsordningen, er riktig iverksatt og 

fungerer godt, bør produsentene kontrolleres jevnlig av 

vedkommende myndighet eller en kvalifisert teknisk 

instans som er utpekt for dette formålet. 

15)  Denne forordning utgjør et sett med særlige 

sikkerhetskrav og krav til miljøprestasjon. Det er derfor 

viktig å fastsette bestemmelser som dersom et kjøretøy 

utgjør en alvorlig risiko for brukere eller for miljøet, 

sikrer at produsenten eller en annen markedsdeltaker i 

omsetningskjeden har truffet effektive vernetiltak, 

herunder tilbakekalling av kjøretøyer, i henhold til 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Godkjenningsmyndighetene bør derfor kunne vurdere 

hvorvidt disse tiltakene er tilstrekkelige. 

16)  I visse begrensede tilfeller er det hensiktsmessig å tillate 

nasjonal typegodkjenning av små serier. For å hindre 

misbruk bør en forenklet framgangsmåte for kjøretøyer i 

små serier innskrenkes til en svært begrenset 

produksjon. Det er derfor nødvendig å gi en presis 

definisjon av begrepet små serier med hensyn til det 

antall kjøretøyer som produseres.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/137 

 

17)  Unionen er avtalepart i De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas (UN-ECE) 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav 

til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt 

vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 

1958)(1). For å forenkle typegodkjenningsregelverket i 

tråd med anbefalingene i rapporten «CARS 21» om 

konkurransedyktige rammeregler for motorvogner for 

det 21. århundre, som ble offentliggjort av 

Kommisjonen i 2006, bør alle særdirektiver oppheves 

uten at det reduserer vernenivået. Kravene fastsatt i de 

nevnte direktivene bør videreføres til denne forordning 

eller de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning, og bør eventuelt erstattes med 

henvisninger til tilsvarende reglementer for De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-

ECE) som Unionen har stemt for, eller som Unionen har 

tiltrådt, og som er vedlagt den reviderte overenskomsten 

av 1958. For å redusere den administrative byrden ved 

typegodkjenningsprosessen bør kjøretøyprodusentene 

tillates å søke om typegodkjenning i samsvar med denne 

forordning, eventuelt direkte ved å oppnå godkjenning i 

henhold til de relevante UN-ECE-reglementene som er 

nevnt i vedleggene til denne forordning, eller i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

18)  UN-ECE-reglementene og endringene av disse som 

Unionen har stemt for i henhold til beslutning 

97/836/EF, bør derfor innarbeides i EU-typegod-

kjenningsregelverket. Myndigheten til å vedta de 

nødvendige tilpasningene til vedleggene til denne 

forordning eller til de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, bør derfor 

delegeres til Kommisjonen. 

19)  Ubegrenset tilgang til opplysninger om reparasjon av 

kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes 

til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv 

konkurranse på markedet for opplysningstjenester for 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er nødvendig 

for å forbedre det indre markeds virkemåte, særlig med 

hensyn til fritt varebytte, etableringsadgang og adgang 

til å yte tjenester. En stor andel av slike opplysninger er 

knyttet til egendiagnosesystemer og deres samvirking 

med andre kjøretøysystemer. Det bør fastsettes tekniske 

spesifikasjoner som produsentenes nettsteder bør 

oppfylle, sammen med målrettede tiltak for å sikre 

rimelig tilgang for små og mellomstore bedrifter. 

20)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

  

(1) Rådsbeslutning 97/836/EF (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(2). 

21)  For å supplere 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 

når det gjelder krav til miljøprestasjon og framdrifts-

ytelse, funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjon. Det 

er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

22)  Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner ved 

overtredelse av denne forordning og delegerte rettsakter 

eller gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold 

til denne forordning, og sikre at de håndheves. Disse 

sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

23)  For å kunne vurdere og avgjøre om obligatorisk 

montering av enkelte avanserte bremseanlegg bør utvides 

til ytterligere klasser av motorsykler, bør Kommisjonen 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

blant annet på grunnlag av opplysninger om trafikk-

ulykker framlagt av medlemsstatene. 

24)  Samtidig som ingenting i denne forordning hindrer 

medlemsstatene i å fortsette å anvende sine respektive 

godkjenningsordninger, bør Kommisjonen på bakgrunn 

av opplysninger fra medlemsstatene framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvordan 

disse nasjonale ordningene fungerer, for på nytt å kunne 

vurdere spørsmålet om hvorvidt det bør framlegges et 

forslag til regelverk for harmonisering av de respektive 

godkjenningsordningene på unionsplan. 

25)  I forbindelse med revisjonen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fast-

settelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 

enheter til slike motorvogner(3) bør avgrensningen 

mellom denne forordning og direktiv 2007/46/EF 

vurderes i lys av medlemsstatenes erfaringer fra anven-

delsen av denne forordning, særlig for å sikre rettferdig 

konkurranse mellom kjøretøyklassene.  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(3) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 
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26)  Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker 

og forenkling, og for å redusere byrden for kjøretøy-

produsenter, bør denne forordning inneholde bare et 

begrenset antall gjennomføringsstadier for innføring av 

nye utslippsnivåer og sikkerhetskrav. Industrien bør få 

tilstrekkelig tid på seg til å tilpasse seg de nye 

bestemmelsene fastsatt i denne forordning, og til de 

tekniske spesifikasjonene og de administrative 

bestemmelsene fastsatt i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning. Det er viktig at kravene fastsettes i 

god tid, slik at produsentene rekker å utvikle, prøve ut 

og gjennomføre tekniske løsninger for kjøretøyer som er 

produsert i serier, og slik at produsenter og 

godkjenningsmyndigheter i medlemsstatene rekker å 

innføre nødvendige administrative ordninger. 

27)  Direktiv 2002/24/EF og de særdirektiv som er omtalt i 

det, er blitt vesentlig endret flere ganger. Av hensyn til 

klarhet, praktiske årsaker og forenkling bør direktiv 

2002/24/EF og de særdirektiv som er omtalt i det, 

oppheves og erstattes av én forordning og et mindre 

antall delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

Vedtakelsen av en forordning sikrer at de berørte 

bestemmelsene kommer direkte til anvendelse og kan 

ajourføres mye raskere og mer effektivt, slik at det kan 

tas bedre hensyn til den tekniske utviklingen. 

28)  Følgende direktiver bør oppheves: 

— direktiv 2002/24/EF, 

— rådsdirektiv 93/14/EØF av 5. april 1993 om bremser 

for motorvogner med to eller tre hjul(1), 

— rådsdirektiv 93/30/EØF av 14. juni 1993 om 

signalhorn for motorvogner med to eller tre hjul(2), 

— rådsdirektiv 93/33/EØF av 14. juni 1993 om 

sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av 

motorvogner med to eller tre hjul(3), 

— rådsdirektiv 93/93/EØF av 29. oktober 1993 om 

masser og dimensjoner for motorvogner med to 

eller tre hjul(4), 

— direktiv 95/1/EF, 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av  

17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 

motorvogner med to eller tre hjul(5), 

  

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 1. 

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 11. 

(3) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 32. 

(4) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 76. 

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

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF av  

20. mars 2000 om hastighetsmålere for 

motorvogner med to eller tre hjul(6), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF av  

19. juli 2002 om reduksjon av utslipp av 

forurensende stoffer fra motorvogner med to eller 

tre hjul(7), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/62/EF av 

13. juli 2009 om plasseringsstedet for bakre 

kjennemerke på motorvogner med to eller tre 

hjul(8), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/67/EF av  

13. juli 2009 om montering av lys- og 

lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller 

tre hjul(9), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/78/EF av  

13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner 

med to hjul(10), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/79/EF av  

13. juli 2009 om fastholdingsinnretninger for 

passasjerer på motorvogner med to hjul(11), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/80/EF av  

13. juli 2009 om merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner 

med to eller tre hjul(12), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/139/EF av  

25. november 2009 om lovfestede preginger for 

motorvogner med to eller tre hjul(13). 

29)  Ettersom målene for denne forordning, som er å 

fastsette harmoniserte regler for administrative og 

tekniske krav til typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe 

L og for markedstilsyn for slike kjøretøyer, ikke kan nås 

i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 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 forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene.  

  

(6) EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1. 

(7) EFT L 252 av 20.9.2002, s. 20. 

(8) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 20. 

(9) EUT L 222 av 25.8.2009, s. 1. 

(10) EUT L 231 av 3.9.2009, s. 8. 

(11) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 29. 

(12) EUT L 202 av 4.8.2009, s. 16. 

(13) EUT L 322 av 9.12.2009, s. 3. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes administrative og 

tekniske krav til typegodkjenning av alle nye kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter nevnt i 

artikkel 2 nr. 1. 

Denne forordning får ikke anvendelse på godkjenningen av 

enkeltkjøretøyer. De medlemsstatene som gir slike individuelle 

godkjenninger, skal imidlertid godta enhver typegodkjenning av 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som er gitt i henhold til denne forordning i stedet for i henhold 

til de tilsvarende nasjonale bestemmelsene på området. 

2.  Ved denne forordning fastsettes krav til markedstilsyn for 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som skal godkjennes i samsvar med denne forordning. Ved 

denne forordning fastsettes også kravene til markedstilsyn for 

deler og utstyr til slike kjøretøyer. 

3.  Denne forordning berører ikke anvendelsen av 

lovgivningen om trafikksikkerhet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på alle to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler som er klassifisert i 

artikkel 4 og vedlegg I («kjøretøyer i gruppe L»), som er 

beregnet på å kjøres på offentlige veier, herunder kjøretøyer 

som er utformet og konstruert i én eller flere etapper, og på 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter, samt deler 

og utstyr, som er utformet og konstruert for slike kjøretøyer. 

Denne forordning får også anvendelse på enduromotorsykler 

(L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3)), trialmotorsykler (L3e-AxT (x = 1, 

2 eller 3)) og tunge terrenggående firehjuls motorsykler (L7e-

B) som klassifisert i artikkel 4 og vedlegg I. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

kjøretøyer: 

a)  kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 6 km/t 

eller mindre, 

b)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å brukes av 

fysisk funksjonshemmede, 

c)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å styres av 

gående personer, 

d)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å brukes i 

konkurranser, 

e)  kjøretøyer som er utformet og konstruert for å brukes av 

væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som 

er ansvarlige for å ivareta offentlig orden og medisinske 

nødtjenester, 

f)  landbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 

5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for 

landbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), maskiner som 

omfattes av 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(2) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner(3) 

og motorvogner som omfattes av direktiv 2007/46/EF, 

g)  kjøretøyer som i hovedsak er beregnet på bruk i terreng og 

er konstruert for kjøring på flater uten dekke, 

h)  tråsykler som er utstyrt med en elektrisk hjelpemotor med 

en største kontinuerlige nominelle effekt på 250 W eller 

under, der motorytelsen opphører dersom syklisten slutter å 

trå, og ellers reduseres gradvis og til slutt opphører helt før 

kjøretøyet når en hastighet på 25 km/t, 

i)  selvbalanserende kjøretøyer, 

j)  kjøretøyer som ikke er utstyrt med minst én sitteplass, 

k)  kjøretøyer som er utstyrt med sitteplass for fører eller 

passasjer, med en R-punktshøyde på ≤ 540 mm i gruppe 

L1e, L3e og L4e, eller ≤ 400 mm i gruppe L2e, L5e, L6e og 

L7e. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning og i rettsaktene oppført i vedlegg II, med 

mindre annet er fastsatt i nevnte rettsakter, menes med: 

1) «typegodkjenning» en framgangsmåte der en godkjennings-

myndighet erklærer at en type kjøretøy, system, komponent 

eller separat teknisk enhet overholder relevante admini-

strative bestemmelser og tekniske krav,  

  

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

(2) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(3) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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2) «typegodkjenningsdokument» det dokumentet der god-

kjenningsmyndigheten offisielt erklærer at en type kjøretøy, 

system, komponent eller separat teknisk enhet er godkjent, 

3) «typegodkjenning av helt kjøretøy» en typegodkjenning der 

en godkjenningsmyndighet erklærer at en type delvis 

oppbygd, ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd 

kjøretøy overholder relevante administrative bestemmelser 

og tekniske krav, 

4) «EU-typegodkjenning» en framgangsmåte der en god-

kjenningsmyndighet erklærer at en type kjøretøy, system, 

komponent eller separat teknisk enhet overholder relevante 

administrative bestemmelser og tekniske krav i denne 

forordning, 

5) «EU-typegodkjenningsdokument» det dokumentet som er 

basert på modellen fastsatt i gjennomføringsrettsakten 

vedtatt i henhold til denne forordning, eller meldings-

skjemaet fastsatt i de relevante UN-ECE-reglementene 

nevnt i denne forordning eller i de delegerte rettsaktene 

vedtatt i henhold til denne forordning, 

6) «typegodkjenning av system» en typegodkjenning der en 

godkjenningsmyndighet erklærer at et system som er 

montert i et kjøretøy av en bestemt type, overholder 

relevante administrative bestemmelser og tekniske krav, 

7) «typegodkjenning av separat teknisk enhet» en typegod-

kjenning der en godkjenningsmyndighet erklærer at en 

separat teknisk enhet overholder relevante administrative 

bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med én eller 

flere bestemte kjøretøytyper, 

8) «typegodkjenning av komponent» en typegodkjenning der 

en godkjenningsmyndighet erklærer at en komponent 

uavhengig av et kjøretøy overholder relevante admini-

strative bestemmelser og tekniske krav, 

9) «nasjonal typegodkjenning» en framgangsmåte for 

typegodkjenning som er fastsatt i nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og der godkjenningen er begrenset til med-

lemsstatens territorium, 

10) «samsvarssertifikat» det dokumentet som er utstedt av 

produsenten, som erklærer at det produserte kjøretøyet er i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen, 

11) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes i første etappe av 

en etappevis typegodkjenningsprosess, 

12) «delvis oppbygd kjøretøy» et kjøretøy som må gjennomgå 

minst én ytterligere etappe i oppbyggingen for å oppfylle 

de relevante tekniske kravene i denne forordning, 

13) «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som har 

gjennomgått hele den etappevise typegodkjennings-

prosessen og oppfyller de relevante tekniske kravene i 

denne forordning, 

14) «ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som ikke behøver å 

oppbygges ytterligere for å oppfylle de relevante tekniske 

kravene i denne forordning, 

15) «system» en samling innretninger som kombineres for å 

utføre én eller flere bestemte funksjoner i et kjøretøy, og 

som omfattes av kravene i denne forordning eller i noen 

av de delegerte rettsaktene eller gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

16) «komponent» en innretning som skal oppfylle kravene i 

denne forordning eller i noen av de delegerte rettsaktene 

eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning, som er beregnet på å utgjøre en del 

av et kjøretøy, og som kan gis typegodkjenning uavhengig 

av et kjøretøy i samsvar med denne forordning og de 

delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som 

er vedtatt i henhold til denne forordning, dersom det 

finnes uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsaktene, 

17) «separat teknisk enhet» en innretning som skal oppfylle 

kravene i denne forordning eller i noen av de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt 

i henhold til denne forordning, som er beregnet på å 

utgjøre en del av et kjøretøy, og som kan gis 

typegodkjenning separat, men bare i forbindelse med én 

eller flere bestemte kjøretøytyper, dersom det finnes 

uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsaktene, 

18) «deler» produkter som brukes til montering av et kjøretøy, 

samt reservedeler, 

19) «utstyr» alle andre produkter enn deler som kan legges til 

eller monteres på et kjøretøy, 

20) «originaldeler eller -utstyr» deler eller utstyr som er 

produsert etter kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og 

produksjonsstandarder for produksjon av deler eller utstyr 

til montering av det aktuelle kjøretøyet. Dette omfatter 

deler eller utstyr som produseres på samme 

produksjonslinje som disse delene eller dette utstyret. Med 

mindre annet er påvist, antas det at delene eller utstyret er 

originaldeler eller -utstyr dersom deleprodusenten 

dokumenterer at delene eller utstyret har tilsvarende 

kvalitet som komponentene som brukes ved montering av 

det aktuelle kjøretøyet, og er produsert i samsvar med 

kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og produksjons-

standarder, 

21) «reservedeler» produkter som skal monteres på eller i et 

kjøretøy for å erstatte originaldeler i dette kjøretøyet, 

herunder produkter som for eksempel smøremidler som er 

nødvendige for bruken av et kjøretøy, med unntak av 

drivstoff,  
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22) «funksjonssikkerhet» fravær av uakseptabel risiko for 

fysisk skade eller helseskade på personer eller eiendom på 

grunn av farene som følge av funksjonssvikt i mekaniske, 

hydrauliske, pneumatiske, elektriske eller elektroniske 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, 

23) «avansert bremseanlegg» et blokkeringsfritt bremse-

anlegg, et kombinert bremseanlegg eller begge, 

24) «blokkeringsfritt bremseanlegg» et anlegg som registrerer 

hjulslipp og automatisk tilpasser det trykket som fram-

bringer bremsekraften i hjulet eller hjulene for å begrense 

hjulslippet, 

25) «kombinert bremseanlegg» 

a)  for kjøretøyer i gruppe L1e og L3e: et driftsbremse-

anlegg der minst to bremser på forskjellige hjul 

aktiveres ved hjelp av en enkelt betjeningsinnretning, 

b)  for kjøretøyer i gruppe L4e: et driftsbremseanlegg der 

bremsene på minst for- og bakhjulene aktiveres ved 

hjelp av en enkelt betjeningsinnretning (dersom 

bakhjulet og sidevognhjulet bremses av samme 

bremseanlegg, anses dette som bakhjulsbrems), 

c)  for kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e: et 

driftsbremseanlegg der bremsene på alle hjul aktiveres 

ved hjelp av en enkelt betjeningsinnretning, 

26) «automatisk lystenning» at et belysningsanlegg slår seg på 

når tenningsbryteren eller på/av-bryteren er i «på»-stilling 

(«ON»), 

27) «forurensningsreduserende innretning» de komponentene i 

et kjøretøy som styrer eller reduserer eksos- og/eller 

fordampingsutslipp, 

28) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en 

forurensningsreduserende innretning, eller en enhet av 

slike innretninger, som er ment å erstatte en forurens-

ningsreduserende originalinnretning, og som kan 

godkjennes som en separat teknisk enhet, 

29) «sitteplasser» 

a)  en sal som er beregnet på enten føreren eller en 

passasjer, og som de sitter overskrevs på, eller 

b)  et sete som kan benyttes av minst én person på 

størrelse med en prøvingsdukke som tilsvarer en  

50-prosentil voksen mann når det gjelder føreren, 

30) «motor med kompresjonstenning» eller «KT-motor» en 

forbrenningsmotor som fungerer etter prinsippene for 

«dieselsyklusen», 

31) «motor med elektrisk tenning» eller «ET-motor» en 

forbrenningsmotor som fungerer etter prinsippene for 

«ottosyklusen», 

32) «hybridkjøretøy» et motordrevet kjøretøy med minst to 

forskjellige energiomformere og to forskjellige 

energilagringssystemer (i kjøretøyet) for framdrift av 

kjøretøyet, 

33) «elektrisk hybridkjøretøy» et kjøretøy som til mekanisk 

framdrift henter energi fra begge de følgende kildene til 

lagret energi/kraft i kjøretøyet: 

a)  et drivstoff, 

b)  et batteri, en kondensator, et svinghjul / en generator 

eller en annen enhet for lagring av elektrisk energi/ 

kraft. 

 Denne definisjonen omfatter også kjøretøyer som henter 

energi fra et drivstoff utelukkende for å lade opp enheten 

for lagring av elektrisk energi/kraft, 

34) «framdriftsmiddel» en forbrenningsmotor, en elektrisk 

motor, ethvert hybridsystem eller en kombinasjon av disse 

motortypene eller enhver annen motortype, 

35) «største kontinuerlige nominelle effekt» største effekt per 

30 minutter ved den utgående akselen til den elektriske 

motoren som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 85, 

36) «største nettoeffekt» den største effekten til en 

forbrenningsmotor som er oppnådd i prøvingsbenk, på 

veivakselenden eller tilsvarende komponent, 

37) «manipulasjonsinnretning» alle konstruksjonselementer 

som registrerer kjøretøyets temperatur, hastighet, motor-

turtall og/eller -belastning, girutvekslingsforhold, 

manifoldvakuum eller en annen parameter for aktivering, 

modulering, forsinkelse eller deaktivering av driften av en 

del av utslippskontrollsystemet og systemet for 

etterbehandling av eksos, og som reduserer utslipps-

kontrollsystemets effektivitet under forhold som det er 

rimelig å forvente at kjøretøyet utsettes for ved normal 

drift og bruk, 

38) «holdbarhet» en komponents eller et systems evne til å 

holde så lenge at kravet til miljøprestasjon som er fastsatt i 

artikkel 23 og i vedlegg V, fortsatt kan oppfylles etter en 

kjørelengde som angitt i vedlegg VII, og slik at 

kjøretøyets funksjonssikkerhet er sikret, dersom kjøretøyet 

brukes under normale forhold eller forhold som det er 

beregnet på, og vedlikeholdes i samsvar med produsentens 

anbefalinger,  
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39) «slagvolum» 

a)  enten det nominelle slagvolumet for stempelmotorer 

eller 

b)  to ganger det nominelle slagvolumet for rotasjons-

motorer (wankelmotorer), 

40) «fordampingsutslipp» andre hydrokarbondamper enn 

eksosutslipp som slippes ut fra en motorvogns driv-

stoffoppbevarings- og drivstofftilførselssystem, 

41) «SHED-prøving» en kjøretøyprøving i et forseglet 

kammer for bestemmelse av fordamping, der det utføres 

en særlig prøving av fordampingsutslipp, 

42) «system for gassformig drivstoff» et system som omfatter 

oppbevaring av et gassformig drivstoff, drivstofftilførsel 

og måle- og kontrollinnretninger montert på en motor slik 

at motoren kan kjøres på LPG, CNG eller hydrogen som 

eneste drivstoff, som ett av to drivstoffer eller som ett av 

flere drivstoffer, 

43) «forurensende gass» eksosutslipp av karbonmonoksid 

(CO), nitrogenoksider (NOx), uttrykt som nitrogendi-

oksidekvivalenter (NO2), og hydrokarboner (HC), 

44) «eksosutslipp» utslipp av forurensende gasser og partikler 

gjennom kjøretøyets eksosrør, 

45) «partikler» bestanddeler av eksos som er fjernet fra den 

fortynnede eksosen ved en høyeste temperatur på 325 K 

(52 °C) ved hjelp av de filtrene som er beskrevet i 

prøvingsprosedyren for å kontrollere gjennomsnittlige 

eksosutslipp, 

46) «verdensomspennende harmonisert prøvingssyklus for 

motorsykler» eller «WMTC» den internasjonalt harmoni-

serte WMTC-prøvingssyklusen for utslipp under labora-

torieforhold som definert i globalt teknisk UN-ECE-

reglement nr. 2, 

47) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som er 

ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler 

av typegodkjennings- eller godkjenningsprosessen, for å 

sikre produksjonssamsvar, og som også er ansvarlig for 

markedstilsyn når det gjelder de produserte kjøretøyene, 

systemene, komponentene eller separate tekniske 

enhetene, uavhengig av om den fysiske eller juridiske 

personen er direkte involvert i alle etapper av utformingen 

og konstruksjonen av kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten som er omfattet av 

godkjenningsprosessen, 

48) «produsentens representant» enhver fysisk eller juridisk 

person etablert i Unionen som er behørig utpekt av 

produsenten til å representere denne overfor godkjennings-

myndigheten eller markedstilsynsmyndigheten, og til å 

opptre på produsentens vegne på det området som denne 

forordning omhandler, 

49) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som er 

etablert i Unionen, og som bringer i omsetning et kjøretøy, 

et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del 

eller utstyr fra en tredjestat, 

50) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, 

som gjør et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr tilgjengelig på markedet, 

51) «markedsdeltaker» produsenten, representanten, importø-

ren og distributøren, 

52) «registrering» den administrative tillatelsen til at 

kjøretøyet kan tas i bruk i veitrafikk, som omfatter 

identifikasjon av kjøretøyet samt tildeling av et serie-

nummer, som kalles registreringsnummer, som kan være 

permanent, midlertidig eller for et kort tidsrom, 

53) «ibruktaking» første gang et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr tas 

i bruk i Unionen for det formål de er beregnet på, 

54) «bringe i omsetning» gjøre et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

tilgjengelig i Unionen for første gang, 

55) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk 

enhet, en del eller utstyr for distribusjon eller bruk på 

markedet i forbindelse med forretningsvirksomhet, mot 

betaling eller vederlagsfritt, 

56) «godkjenningsmyndighet» den myndigheten i en med-

lemsstat som er etablert eller utpekt av medlemsstaten og 

meldt til Kommisjonen av medlemsstaten, som er 

ansvarlig for alle deler av godkjenningen av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet, for godkjenningsprosessen, for å utstede og 

eventuelt tilbakekalle eller nekte godkjennings-

dokumenter, for å fungere som kontaktpunkt overfor 

godkjenningsmyndighetene i andre medlemsstater, for å 

utpeke tekniske instanser og for å sikre at produsenten 

oppfyller sine forpliktelser med hensyn til produksjons-

samsvar, 

57) «markedstilsynsmyndighet» en myndighet i en medlems-

stat med ansvar for å utføre markedstilsyn på medlems-

statens territorium,  
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58) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som 

treffes av nasjonale myndigheter for å sikre at kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, oppfyller kravene 

fastsatt i relevante deler av Unionens harmoniserings-

regelverk og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider 

ved vernet av offentlige interesser i fare, 

59) «nasjonal myndighet» en godkjenningsmyndighet eller 

enhver annen myndighet som er involvert i og ansvarlig 

for markedstilsyn, grensekontroll eller registrering av 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter, deler eller utstyr i en medlemsstat, 

60) «teknisk instans» en organisasjon eller et organ som av en 

medlemsstats godkjenningsmyndighet er utpekt som 

prøvingslaboratorium for å utføre prøvinger, eller som 

samsvarsvurderingsorgan for å utføre førstegangsvurdering 

og andre prøvinger eller inspeksjoner på vegne av 

godkjenningsmyndigheten; godkjenningsmyndigheten kan 

også selv utføre disse funksjonene, 

61) «egenprøving» gjennomføring av prøvinger i eget anlegg, 

registrering av prøvingsresultater og framlegging av en 

rapport, herunder konklusjoner, for godkjennings-

myndigheten, foretatt av en produsent som er utpekt som 

teknisk instans for å kunne vurdere hvorvidt visse krav er 

oppfylt, 

62) «virtuell prøvingsmetode» datasimulering, herunder 

beregninger, for å vise om et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet oppfyller de 

tekniske kravene i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

artikkel 32 nr. 6, uten krav om bruk av et fysisk kjøretøy 

eller system, en fysisk komponent eller en fysisk separat 

teknisk enhet, 

63) «egendiagnosesystem» eller «OBD-system» et system 

som er i stand til å finne det sannsynlige stedet for 

funksjonssvikt ved hjelp av feilkoder lagret i et dataminne, 

64) «opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer» alle opplysninger som kreves for diagnose, 

service, kontroll, periodisk kontroll, reparasjon, 

omprogrammering eller reinitialisering av et kjøretøy, og 

som produsentene gir sine autoriserte forhandlere og 

reparatører, herunder alle senere endringer av og tillegg til 

slike opplysninger; disse opplysningene omfatter alle 

opplysninger som kreves for montering av deler og utstyr 

på kjøretøyer, 

65) «uavhengig operatør» andre foretak enn autoriserte 

forhandlere og reparatører som er direkte eller indirekte 

involvert i reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, særlig 

reparatører, produsenter eller distributører av reparasjons-

utstyr, verktøy eller reservedeler, utgivere av teknisk 

informasjon, motorvognklubber, operatører som yter 

bistand på veien, operatører som tilbyr kontroll- og prø-

vingstjenester, operatører som tilbyr opplæring for installa-

tører, produsenter og reparatører av utstyr for kjøretøyer 

som bruker alternativt drivstoff, 

66) «godkjent reparatør» en person som yter reparasjons- og 

vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, og som utøver sin 

virksomhet innenfor et distribusjonssystem opprettet av en 

kjøretøyleverandør, 

67) «restkjøretøy» et kjøretøy som inngår i en lagerbeholdning 

som ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller ikke 

lenger kan gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk fordi nye tekniske krav som det ikke er godkjent 

for, har trådt i kraft, 

68) «tohjuls motorvogn» eller «PTW» (powered two-wheeler) 

et motordrevet tohjuls kjøretøy, herunder motordrevne 

tohjuls sykler, tohjuls mopeder og tohjuls motorsykler, 

69) «trehjuls motorsykkel» et motordrevet trehjuls kjøretøy 

som oppfyller klassifiseringskriteriene for kjøretøyer i 

gruppe L5e, 

70) «firehjuls motorsykkel» et firehjuls kjøretøy som oppfyller 

klassifiseringskriteriene for kjøretøyer i gruppe L6e eller 

L7e, 

71) «selvbalanserende kjøretøy» et kjøretøy som bygger på 

prinsippet om en iboende ustabil likevekt og trenger et 

hjelpekontrollsystem for å holde balansen, og som omfatter 

etthjuls motorvogner eller tohjuls, tospors motorvogner, 

72) «tvillinghjul» to hjul montert på samme aksel, som anses 

som et enkelt hjul, der avstanden mellom midtpunktene på 

dekkenes berøringsflater med bakken er mindre enn eller 

lik 460 mm, 

73) «kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer, herunder varianter 

og versjoner i samme gruppe, som er identiske med 

hensyn til minst følgende hovedpunkter: 

a)  gruppe og undergruppe, 

b)  produsent, 

c)  understell, ramme, nedre ramme, bunnplate eller 

struktur som de viktigste komponentene er festet i, 

d)  typebetegnelse oppgitt av produsenten,  
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74) «variant» et kjøretøy av samme type, der 

a)  karosseriformens grunnleggende egenskaper er de 

samme, 

b)  framdriftsmiddelet og konfigurasjonen av framdriften 

er det samme, 

c)  dersom en forbrenningsmotor er del av fram-

driftsmiddelet, motorens driftssyklus er den samme, 

d)  antallet sylindrer og deres plassering er de samme, 

e)  typen av girkasse er den samme, 

f)  forskjellen i masse i driftsferdig stand mellom laveste 

og høyeste verdi ikke er større enn 20 % av laveste 

verdi, 

g)  forskjellen i største tillatte masse mellom laveste og 

høyeste verdi ikke er større enn 20 % av laveste verdi, 

h)  forskjellen i motorens slagvolum (dersom det dreier 

seg om en forbrenningsmotor) mellom laveste og 

høyeste verdi ikke er større enn 30 % av laveste verdi, 

og 

i)  forskjellen i motoreffekt mellom laveste og høyeste 

verdi ikke er større enn 30 % av laveste verdi, 

75) «versjon av en variant» et kjøretøy som består av en 

kombinasjon av punkter som framgår av opplysnings-

pakken nevnt i artikkel 29 nr. 10. 

76) «motor med ytre forbrenning» en varmekraftmotor der 

forbrennings- og ekspansjonskammeret er fysisk atskilt og 

en intern arbeidsvæske varmes opp gjennom forbrenning i 

en ekstern kilde, og der varmen fra den ytre forbrenningen 

utvider den interne arbeidsvæsken som, ved å utvide seg 

og innvirke på motorens mekanisme, skaper bevegelse og 

mekanisk arbeid, 

77) «framdriftssystem» et kjøretøys komponenter og systemer 

som genererer kraft og overfører den til veiens overflate, 

herunder motoren(e), motorstyringssystemene eller andre 

styringsmoduler, forurensningsreduserende miljøverninn-

retninger, herunder systemer for reduksjon av utslipp og 

demping av støy, girkassen og dens styring, enten en 

drivaksel, drivreim eller drivkjede, differensialene, slutt-

utvekslingen og drivhjulets dekk (radius), 

78) «kjøretøy som bruker én type drivstoff» et kjøretøy som 

hovedsakelig er konstruert for én type drivstoff, 

79) «gassdrevet kjøretøy som bruker én type drivstoff» et 

kjøretøy som bruker én type drivstoff, som i hovedsak 

bruker LPG, NG/biometan eller hydrogen, men som også 

kan ha et bensinsystem utelukkende til bruk i nødstilfelle 

eller til start, og der bensintanken ikke inneholder mer enn 

5 liter bensin, 

80) «E5» en drivstoffblanding bestående av 5 % vannfri etanol 

og 95 % bensin, 

81) «LPG» flytende petroleumsgass som består av propan og 

butan som er fortettet gjennom lagring under trykk, 

82) «NG» naturgass med et svært høyt innhold av metan, 

83) «biometan» en fornybar naturgass som framstilles av 

organiske kilder, som først starter som «biogass», men 

som deretter renses og omdannes til biometan i en prosess 

som fjerner forurensningene i biogassen, som 

karbondioksid, siloksaner og hydrogensulfider (H2S), 

84) «kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy med 

to separate drivstofftanksystemer som en del av tiden kan 

kjøre på to forskjellige typer drivstoff, og som er 

konstruert for å kjøre på bare én type drivstoff om gangen, 

85) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et 

kjøretøy som bruker to typer drivstoff, og som kan kjøre 

på bensin og også på enten LPG, NG/biometan eller 

hydrogen, 

86) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff» et kjøretøy med 

ett drivstofftanksystem som kan kjøre på forskjellige 

blandinger av to eller flere typer drivstoff, 

87) «E85» en drivstoffblanding bestående av 85 % vannfri 

etanol og 15 % bensin, 

88) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av etanol» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på bensin eller en blanding av bensin og etanol med inntil 

85 % etanol, 

89) «H2NG» en drivstoffblanding bestående av hydrogen og 

naturgass, 

90) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av H2NG» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på forskjellige blandinger av hydrogen og NG/biometan, 

91) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodiesel» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på mineraldiesel eller en blanding av mineraldiesel og 

biodiesel, 

92) «B5» en drivstoffblanding bestående av inntil 5 % 

biodiesel og 95 % petroleumdiesel,  
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93) «biodiesel» en dieselolje basert på vegetabilsk olje eller 

animalsk fett, og som består av langkjedede alkylestere 

som er framstilt på en bærekraftig måte, 

94) «kjøretøy med bare elektrisk drift» et kjøretøy som drives 

av: 

a)  et system som består av én eller flere enheter for 

lagring av elektrisk energi, én eller flere enheter for 

kondisjonering av elektrisk kraft og én eller flere 

elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk 

energi til mekanisk energi som overføres til hjulene til 

framdrift av kjøretøyet, 

b)  en elektrisk hjelpemotor som monteres på et kjøretøy 

som er utformet med pedaler, 

95) «kjøretøy som bruker hydrogenbrenselcelle» et kjøretøy 

som drives av en brenselcelle som omdanner kjemisk 

energi fra hydrogen til elektrisk energi til framdrift av 

kjøretøyet, 

96) «R-punkt» eller «setets referansepunkt» et punkt i 

konstruksjonen som er definert av kjøretøyprodusenten for 

hver sitteplass og fastsatt i forhold til det tredimensjonale 

referansesystemet. 

Henvisninger i denne forordning til krav, framgangsmåter eller 

ordninger fastsatt i denne forordning skal forstås som 

henvisninger til slike krav, framgangsmåter eller ordninger som 

er fastsatt i denne forordning og i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Kjøretøygrupper 

1.  Kjøretøyer i gruppe L omfatter motorvogner med to, tre 

og fire hjul etter inndelingen i denne artikkel og i vedlegg I, 

herunder motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, to- og 

trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogner, lette og 

tunge veigående firehjuls motorsykler og lette og tunge 

mopedbiler. 

2.  I denne forordning får følgende kjøretøygrupper og -

undergrupper anvendelse i samsvar med vedlegg I: 

a)  kjøretøy i gruppe L1e (lett tohjuls motorvogn), som 

omfatter undergruppene: 

i)  L1e-A-kjøretøy (motordrevet sykkel), 

ii)  L1e-B-kjøretøy (tohjuls moped), 

b)  kjøretøy i gruppe L2e (trehjuls moped), som omfatter 

undergruppene: 

i)  L2e-P-kjøretøy (trehjuls moped konstruert for person-

transport), 

ii)  L2e-U-kjøretøy (trehjuls moped konstruert til 

nyttebruk), 

c)  kjøretøy i gruppe L3e (tohjuls motorsykkel), i undergrupper 

etter: 

i)  motorsykkelens ytelse(1), som videre omfatter under-

gruppene: 

— L3e-A1-kjøretøy (motorsykkel med lav ytelse), 

— L3e-A2-kjøretøy (motorsykkel med mellomhøy 

ytelse), 

— L3e-A3-kjøretøy (motorsykkel med høy ytelse), 

ii)  særlig bruk: 

— L3e-A1E-, L3e-A2E- eller L3e-A3E-enduromo-

torsykkel, 

— L3e-A1T-, L3e-A2T- eller L3e-A3T-trialmotor-

sykkel, 

d)  kjøretøy i gruppe L4e (tohjuls motorsykkel med sidevogn), 

e)  kjøretøy i gruppe L5e (trehjuls motorsykkel), som omfatter 

undergruppene: 

i)  L5e-A-kjøretøy (trehjuls motorsykkel): kjøretøy 

hovedsakelig konstruert for persontransport, 

ii)  L5e-B-kjøretøy (trehjuls motorsykkel til nyttebruk): 

trehjuls nyttekjøretøy, utelukkende konstruert for 

godstransport, 

f)  kjøretøy i gruppe L6e (lett firehjuls motorsykkel), som 

omfatter undergruppene: 

i)  L6e-A-kjøretøy (lett veigående firehjuls motorsykkel), 

ii)  L6e-B-kjøretøy (lett mopedbil), som videre omfatter 

undergruppene: 

— L6e-BU-kjøretøy (lett mopedbil til nyttebruk): 

nyttekjøretøy utelukkende konstruert for gods-

transport, 

— L6e-BP-kjøretøy (lett mopedbil for person-

transport): kjøretøy hovedsakelig konstruert for 

persontransport, 

g)  kjøretøy i gruppe L7e (tung firehjuls motorsykkel), som 

omfatter undergruppene:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 

2006 om førerkort (EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18); se 

definisjoner av ytelse, gruppe A1 og A2, i bokstav a) og b) i 

artikkel 4 nr. 3. 
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i)  L7e-A-kjøretøy (tung veigående firehjuls motor-

sykkel), som omfatter undergruppene: 

— L7e-A1: A1 veigående firehjuls motorsykkel, 

— L7e-A2: A2 veigående firehjuls motorsykkel, 

ii)  L7e-B-kjøretøy (tung terrenggående firehjuls motor-

sykkel), som omfatter undergruppene: 

— L7e-B1: terrenggående firehjuls motorsykkel, 

— L7e-B2: side-by-side-buggy, 

iii)  L7e-C-kjøretøy (tung mopedbil), som omfatter under-

gruppene: 

— L7e-CU-kjøretøy (tung mopedbil til nyttebruk): 

nyttekjøretøy utelukkende konstruert for gods-

transport, 

— L7e-CP-kjøretøy (tung mopedbil for person-

transport): kjøretøy hovedsakelig konstruert for 

persontransport. 

3.  Kjøretøy i gruppe L oppført i nr. 2 klassifiseres ytterligere 

etter kjøretøyets framdriftsmiddel: 

a)  kjøretøy som drives av en forbrenningsmotor: 

— kompresjonstenning (KT), 

— elektrisk tenning (ET), 

b)  kjøretøy som drives av en motor med ytre forbrenning, en 

turbin eller en rotasjonsmotor, der kjøretøyet med henblikk 

på oppfyllelse av krav til miljøprestasjon og funksjons-

sikkerhet betraktes som likeverdig med et kjøretøy som 

drives av en forbrenningsmotor med elektrisk tenning, 

c)  kjøretøy som drives av en motor som kjører på for-

komprimert luft og ikke slipper ut forurensende stoffer og/ 

eller nøytralgasser i høyere nivåer enn det som forekommer 

i omgivelsesluften, der kjøretøyet med henblikk på krav til 

funksjonssikkerhet og oppbevaring og tilførsel av drivstoff 

betraktes som et kjøretøy som går på gassformig drivstoff, 

d)  kjøretøy som drives av en elektrisk motor, 

e)  hybridkjøretøy som kombinerer en av framdriftskon-

figurasjonene nevnt i bokstav a), b), c) eller d) i dette 

nummer med én eller flere kombinasjoner av disse fram-

driftskonfigurasjonene, herunder forskjellige elektriske 

motorer og/eller forbrenningsmotorer. 

4.  Når det gjelder klassifisering av kjøretøyer i gruppe L i 

nr. 2, hører et kjøretøy som ikke hører inn under en viss gruppe 

fordi det overstiger minst ett av kriteriene fastsatt for denne 

gruppen, inn under den neste gruppen som den oppfyller 

kriteriene for. Dette gjelder for følgende grupper og 

undergrupper: 

a)  gruppe L1e med undergruppe L1e-A og L1e-B og gruppe 

L3e med undergruppe L3e-A1, L3e-A2 og L3e-A3, 

b)  gruppe L2e og gruppe L5e med undergruppe L5e-A og 

L5e-B, 

c)  gruppe L6e med undergruppe L6e-A og L6e-B og gruppe 

L7e med undergruppe L7e-A, L7e-B og L7e-C, 

d)  enhver annen logisk rekkefølge av grupper og/eller 

undergrupper som er foreslått av produsenten og godkjent 

av godkjenningsmyndigheten. 

5.  Uten at det berører kriteriene for klassifisering i 

(under)grupper som fastsatt i nr. 1–4 i denne artikkel og i 

vedlegg I, skal ytterligere undergrupper få anvendelse som 

fastsatt i vedlegg V for å harmonisere prøvingsprosedyrer for 

miljøprestasjon på internasjonalt plan ved å vise til UN-ECE-

reglementer og UN-ECEs globale tekniske reglementer. 

Artikkel 5 

Bestemmelse av masse i driftsferdig stand 

1.  Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L skal 

bestemmes ved å måle massen av det ulastede kjøretøyet som er 

klart til normal bruk, og omfatter massen av 

a)  væsker, 

b)  standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

c) drivstoff i drivstofftankene, som skal fylles til minst 90 % 

av sin kapasitet. 

Med hensyn til dette nummer: 

i)  dersom et kjøretøy drives av et flytende drivstoff, skal 

dette anses som drivstoff, 

ii)  dersom et kjøretøy drives av en flytende blanding av 

drivstoff og olje: 

— dersom drivstoffet for å drive fram kjøretøyet og 

smøreoljen er blandet på forhånd, skal denne 

forblandingen anses som drivstoff, 

— dersom drivstoffet for å drive fram kjøretøyet og 

smøreoljen lagres atskilt, er det bare drivstoffet 

som driver fram kjøretøyet, som skal anses som 

drivstoff, 

iii)  dersom et kjøretøy drives av et gassformig drivstoff, et 

flytende gassformig drivstoff eller trykkluft, kan 

massen av drivstoffet i tankene for gassformig 

drivstoff fastsettes til 0 kg,  
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d)  karosseriet, førerhuset og dørene og 

e)  glassruter, kopling, reservehjul og verktøy. 

2.  Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L 

omfatter ikke massen av 

a)  føreren (75 kg) og passasjeren (65 kg), 

b)  maskiner eller utstyr som er montert på området for 

lasteplattformen, 

c)  når det gjelder et hybridkjøretøy eller et kjøretøy med bare 

elektrisk drift, framdriftsbatteriene, 

d)  når det gjelder kjøretøyer bruker ett, to eller flere typer 

drivstoffer, et system for gassformig drivstoff samt lager-

tanker for gassformig drivstoff, og 

e)  når det gjelder framdrift med forkomprimert luft, lager-

tanker for trykkluft. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Medlemsstatenes forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal opprette eller utpeke vedkommende 

godkjenningsmyndigheter i saker som gjelder godkjenning, og 

vedkommende markedstilsynsmyndigheter i saker som gjelder 

markedstilsyn, i samsvar med denne forordning. Medlems-

statene skal underrette Kommisjonen om opprettelse og 

utpeking av slike myndigheter. 

Underretningen om godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene skal omfatte navn, adresse, herunder 

elektronisk adresse, og ansvarsområde. Kommisjonen skal på 

sitt nettsted offentliggjøre en liste over og opplysninger om 

godkjenningsmyndighetene. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at bare kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som oppfyller 

kravene i denne forordning, bringes i omsetning, registreres 

eller tas i bruk. 

3.  Medlemsstaten skal ikke forby, begrense eller hindre at 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk med 

begrunnelse i konstruksjon og funksjon som er omhandlet i 

denne forordning, dersom de oppfyller kravene i forordningen. 

4.  Medlemsstatene skal organisere og utføre markedstilsyn 

og kontroll av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som innføres på markedet i samsvar med 

kapittel III i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 7 

Godkjenningsmyndighetenes forpliktelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal sikre at produsenter som 

søker om typegodkjenning, oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning. 

2.  Godkjenningsmyndighetene skal godkjenne bare 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

som oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 8 

Markedstilsynstiltak 

1.  For typegodkjente kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter skal markedstilsynsmyndighetene i 

tilstrekkelig omfang gjennomføre hensiktsmessig dokumenta-

sjonskontroll, idet det tas hensyn til etablerte prinsipper for 

risikovurdering, klager og andre opplysninger. 

Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at markedsdeltakerne 

gjør slik dokumentasjon og slike opplysninger tilgjengelig i den 

grad det anses nødvendig for at de skal kunne utføre sin 

virksomhet. 

Dersom markedsdeltakerne framlegger samsvarssertifikater, 

skal markedstilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til slike 

sertifikater. 

2.  For andre deler og annet utstyr enn det som er omfattet av 

nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 anvendelse i sin helhet. 

Artikkel 9 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentenes kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter bringes i omsetning eller tas i 

bruk, skal de sikre at de er produsert og godkjent i samsvar med 

kravene fastsatt i denne forordning og de delegerte rettsaktene 

og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

2.  Ved etappevis typegodkjenning er hver produsent 

ansvarlig for godkjenning og produksjonssamsvar for de 

systemene, komponentene eller separate tekniske enhetene som 

tilføyes i den etappen i kjøretøyets oppbygging som 

produsenten har ansvar for. Enhver produsent som endrer 

komponenter eller systemer som allerede er godkjent i tidligere 

etapper, har ansvar for godkjenning og produksjonssamsvar for 

de endrede komponentene og systemene. 

3.  Produsenter som endrer et delvis oppbygd kjøretøy slik at 

det klassifiseres i en annen kjøretøygruppe, med den 

konsekvensen at de lovfestede kravene som allerede er vurdert i 

en tidligere etappe av godkjenningen, er endret, er også 

ansvarlig for å oppfylle de kravene som gjelder for den 

kjøretøygruppen som det endrede kjøretøyet tilhører.  
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4.  Med sikte på godkjenning av kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter omfattet av denne 

forordning skal produsenter som er etablert utenfor Unionen, 

utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

representere seg overfor godkjenningsmyndigheten. 

5.  Produsenter som er etablert utenfor Unionen, skal 

dessuten utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

ta seg av spørsmål som gjelder markedstilsyn, og dette kan 

være representanten nevnt i nr. 4 eller en annen representant. 

6.  Produsentene er ansvarlig overfor godkjennings-

myndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for å 

sikre produksjonssamsvar, enten de er direkte involvert i alle 

etapper av oppbyggingen av et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet eller ikke. 

7.  I samsvar med denne forordning og de delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning, skal produsentene sikre at det er 

innført framgangsmåter for serieproduksjon som fortsatt er i 

samsvar med den godkjente typen. Det skal i samsvar med 

kapittel VI tas hensyn til endringer i konstruksjonen av et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

eller av deres egenskaper, og til endringer i de kravene som et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

er erklært å skulle oppfylle. 

8.  I tillegg til lovfestede preginger og typegodkjennings-

merker som er festet på deres kjøretøyer, komponenter eller 

separate tekniske enheter i samsvar med artikkel 39, skal 

produsentene angi sitt navn, firma og registrerte varemerke, 

samt den adressen i Unionen der de kan kontaktes, på sine 

kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

gjøres tilgjengelig på markedet, eller dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med 

komponenten eller den separate tekniske enheten. 

9.  Produsentene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

Artikkel 10 

Produsentenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Produsenter som anser eller har grunn til å anta at deres 

kjøretøy, system, komponent eller separate tekniske enhet som 

er brakt i omsetning eller tatt i bruk, ikke er i samsvar med 

denne forordning eller de delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for 

bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne komponenten 

eller denne separate tekniske enheten i samsvar, eller trekke 

eller kalle den/det tilbake, alt etter omstendighetene. 

Produsenten skal umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som ga godkjenningen, og gi nærmere 

opplysninger særlig om det manglende samsvaret og om 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

2.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten, delen eller utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal 

produsentene umiddelbart underrette godkjennings- og 

markedstilsynsmyndighetene i de medlemsstatene der kjøretøyet, 

systemet, komponenten, den separate tekniske enheten, delen 

eller utstyret ble gjort tilgjengelig på markedet eller var tatt i 

bruk, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om det 

manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

3.  Produsentene skal oppbevare opplysningspakken nevnt i 

artikkel 29 nr. 10, og dessuten skal kjøretøyprodusenten 

oppbevare en kopi av samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 38, 

slik at de er til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i et 

tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet, via godkjenningsmyndigheten gi nevnte 

myndighet en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet eller 

tillatelsen nevnt i artikkel 51 nr. 1, som dokumenterer 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller den separate 

tekniske enhetens samsvar, på et språk som nevnte myndighet 

lett kan forstå. Produsentene skal samarbeide med den 

nasjonale myndigheten om alle tiltak som treffes i samsvar med 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, for å fjerne all risiko 

forbundet med deres kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er brakt i omsetning, registrert 

eller tatt i bruk. 

Artikkel 11 

Forpliktelser for produsentens representanter med hensyn 

til markedstilsyn 

Produsentens representant for markedstilsyn skal utføre de 

oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. 

Fullmakten skal minst gi en representant mulighet til å 

a)  ha tilgang til opplysningsmappen nevnt i artikkel 27 og 

samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 38, slik at de kan 

stilles til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i 

et tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en godkjenningsmyndighet, gi 

denne myndigheten alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å dokumentere produksjonssamsvar for 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, 

c)  på anmodning fra godkjennings- eller markedstil-

synsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som 

er truffet for å fjerne alvorlig risiko forbundet med deres 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter eller deler eller utstyr som omfattes av fullmakten.  
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Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

enten har fått EU-typegodkjenning eller oppfyller kravene til 

nasjonal godkjenning, eller deler eller utstyr som fullt ut er 

underlagt kravene i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Før importørene bringer typegodkjente kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i 

omsetning, skal de sikre at det finnes en opplysningspakke som 

er i samsvar med artikkel 29 nr. 10, og at systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten har det 

påkrevde typegodkjenningsmerket og oppfyller kravene i 

artikkel 9 nr. 8. Når det gjelder et kjøretøy, skal importøren 

kontrollere at det påkrevde samsvarssertifikatet følger med 

kjøretøyet. 

3.  Dersom importørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en 

del eller utstyr ikke oppfyller kravene i denne forordning, og 

særlig at den/det ikke er i samsvar med sin typegodkjenning, 

skal de ikke bringe i omsetning eller tillate at kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten tas i 

bruk eller registreres før den/det er brakt i samsvar. Dersom de 

dessuten anser eller har grunn til å anta at kjøretøyet, systemet, 

komponenten, den separate tekniske enheten, delen eller 

utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal de underrette produsenten 

og markedstilsynsmyndighetene. Når det gjelder typegodkjente 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske 

enheter, skal de også underrette godkjenningsmyndigheten som 

har gitt godkjenningen. 

4.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på kjøretøyet, komponenten, den 

separate tekniske enheten, delen eller utstyret, eller dersom 

dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som 

følger med systemet, komponenten, den separate tekniske 

enheten, delen eller utstyret. 

5.  Importørene skal sikre at kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten ledsages av 

instruksjoner og opplysninger i samsvar med artikkel 55 på det 

eller de offisielle språkene i de berørte medlemsstatene. 

6.  Importørene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

7.  Dersom det anses som hensiktsmessig med hensyn til de 

alvorlige risikoene som et kjøretøy, et system, en komponent, 

en separat teknisk enhet, en del eller utstyr kan medføre, skal 

importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, 

undersøke og om nødvendig føre et register over klager på og 

tilbakekallinger av kjøretøyer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheter, deler eller utstyr, og holde distributørene 

underrettet om slik overvåking. 

Artikkel 13 

Importørenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Importører som anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne 

komponenten eller denne separate tekniske enheten i samsvar, 

eller trekke eller kalle den/det tilbake, alt etter 

omstendighetene. 

2.  Dersom et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr medfører en alvorlig risiko, 

skal importørene umiddelbart underrette produsenten og 

godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene i de medlems-

statene der de har brakt den/det i omsetning. Importøren skal 

også underrette dem om eventuelle tiltak som er truffet, og skal 

særlig gi opplysninger om den alvorlige risikoen og om 

eventuelle korrigerende tiltak som produsenten har truffet. 

3.  Importørene skal i et tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er 

brakt i omsetning, og i et tidsrom på fem år etter at et system, 

en komponent eller en separat teknisk enhet er brakt i 

omsetning, oppbevare en kopi av samsvarssertifikatet slik at det 

er til rådighet for godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene, og skal sikre at opplysningspakken nevnt i 

artikkel 29 nr. 10 på anmodning kan gjøres tilgjengelig for 

disse myndighetene. 

4.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en nasjonal 

myndighet gi den alle opplysninger og all dokumentasjon som 

er nødvendig for å dokumentere et kjøretøys, et systems, en 

komponents eller en separat teknisk enhets samsvar, på et språk 

som nevnte myndighet lett kan forstå. Importørene skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en 

del eller utstyr som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i denne forordning.  
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2.  Før et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk, skal distributørene kontrollere at kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten har 

påkrevd lovfestet preging eller typegodkjenningsmerke, at 

den/det er ledsaget av de nødvendige dokumentene og av 

instruksjoner og sikkerhetsopplysninger på det eller de offisielle 

språkene i den medlemsstaten der kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten skal gjøres 

tilgjengelig på markedet, og at importøren og produsenten har 

oppfylt kravene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 og 4 og artikkel 39 nr. 

1 og 2. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvaret for et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, sikre at oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter 

disses samsvar med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

Artikkel 15 

Distributørenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Dersom distributørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

ikke oppfyller kravene i denne forordning, skal de ikke gjøre 

tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten før 

den/det er brakt i samsvar. 

2.  Distributører som anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har gjort tilgjengelig på markedet eller registrert, eller 

som de er ansvarlig for ibruktaking av, ikke er i samsvar med 

denne forordning, skal underrette produsenten eller 

produsentens representant for å sikre at det i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 13 nr. 1 treffes nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, 

denne komponenten eller denne separate tekniske enheten i 

samsvar, eller eventuelt tilbakekalle den/det. 

3.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten, delen eller utstyret medfører en alvorlig 

risiko, skal distributørene umiddelbart underrette produsenten, 

importøren og godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene i 

de medlemsstatene der de gjorde den/det tilgjengelig på 

markedet. Distributøren skal også underrette dem om eventuelle 

tiltak som er truffet, og skal særlig gi opplysninger om den 

alvorlige risikoen og om korrigerende tiltak som produsenten 

har truffet. 

4.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet sikre at produsenten gir den nasjonale 

myndigheten de opplysningene som er angitt i artikkel 10 nr. 4, 

eller at importøren gir den nasjonale myndigheten de 

opplysningene som er angitt i artikkel 13 nr. 3. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 for å fjerne risikoene forbundet med kjøretøyet, 

systemet, komponenten, den separate tekniske enheten, delen 

eller utstyret som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 16 

Tilfeller der produsentens forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør anses som produsent for denne 

forordnings formål og skal være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 9–11 dersom importøren eller 

distributøren gjør tilgjengelig på markedet, registrerer eller er 

ansvarlig for ibruktaking av et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet under eget navn eller 

varemerke eller endrer et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet på en slik måte at det kan påvirke 

samsvar med gjeldende krav. 

Artikkel 17 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakere skal i et tidsrom på ti år for et kjøretøy, og i 

et tidsrom på fem år for et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr, på anmodning identifisere 

følgende for godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et kjøretøy, et system, 

en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et kjøretøy, et 

system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller 

utstyr til. 

KAPITTEL III 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Artikkel 18 

Allmenne grunnleggende krav 

1.  Kjøretøyer i gruppe L og systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer skal 

oppfylle de kravene som er oppført i vedlegg II–VIII, og som 

får anvendelse på de relevante kjøretøy(under)gruppene. 

2.  Kjøretøyer i gruppe L, eller deres systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter, der den elektromagnetiske 

kompatibiliteten er omfattet av de delegerte rettsaktene som er 

nevnt i nr. 3 i denne artikkel om kjøretøykonstruksjon, og av 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal ikke være underlagt europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/108/EF av 15. desember 2004 om tilnærming 

av medlemsstatenes lover om elektromagnetisk kompa-

tibilitet(1). 

3.  For å oppfylle kravene til typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L fastsatt i denne forordning skal Kommisjonen vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 75 om de detaljerte 

tekniske kravene og prøvingsprosedyrene som er oppsummert i 

vedlegg II del A, B og C, for på den måten å sikre et høyt nivå 

av sikkerhet og miljøvern som definert i de relevante 

bestemmelsene i denne forordning. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014.  

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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Artikkel 19 

Forbud mot manipulasjonsinnretninger 

Bruken av manipulasjonsinnretninger som reduserer effek-

tiviteten til systemene for sikkerhet, elektromagnetisk kompa-

tibilitet, egendiagnose, støydemping eller reduksjon av utslipp, 

skal være forbudt. Et konstruksjonselement skal ikke anses som 

en manipulasjonsinnretning dersom ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  innretningen er nødvendig for å beskytte motoren mot 

skade eller ulykke samt for at kjøretøyet skal kunne fungere 

på en sikker måte, 

b)  innretningen ikke fungerer ut over motorens startfase, 

c)  driftsforholdene inngår i vesentlig omfang i prøvings-

prosedyrene for å kontrollere om kjøretøyet er i samsvar 

med denne forordning og de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning. 

Artikkel 20 

Tiltak for produsenter angående endringer av kjøretøyers 

framdriftssystem 

1.  Kjøretøyprodusenter skal utstyre sine kjøretøyer i gruppe 

L, med unntak av undergruppe L3e-A3 og L4e-A3, med særlige 

innretninger for å hindre inngrep på et kjøretøys framdrifts-

system, gjennom en rekke tekniske krav og spesifikasjoner med 

det mål å 

a)  hindre endringer som kan sette sikkerheten i fare, særlig 

ved å øke kjøretøyets ytelse gjennom inngrep på framdrifts-

systemet for å øke største dreiemomentet, effekt og/eller 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, som er blitt 

behørig fastsatt under den framgangsmåten for typegod-

kjenning som kjøretøyprodusenten har fulgt, og/eller 

b)  hindre skade på miljøet. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 75 om særlige krav til tiltakene nevnt i nr. 1, og 

for å gjøre det lettere å overholde nr. 4. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  Etter en endring av framdriftssystemet skal et kjøretøy 

oppfylle de tekniske kravene til den opprinnelige kjøretøy-

gruppen og -undergruppen, eller dersom det er relevant, den 

nye kjøretøygruppen og -undergruppen, som gjaldt da det 

opprinnelige kjøretøyet ble brakt i omsetning, registrert eller 

tatt i bruk, herunder de siste endringene av kravene. 

Dersom kjøretøyprodusenten utformer framdriftssystemet for 

en kjøretøytype på en slik måte at det blir mulig å endre det, 

slik at kjøretøyet ikke lenger er i samsvar med den godkjente 

typen, men ville tilsvare en ny variant eller versjon, skal 

kjøretøyprodusenten ta med i søknaden relevante opplysninger 

for hver variant eller versjon som er utformet på denne måten, 

og hver variant eller versjon skal uttrykkelig typegodkjennes. 

Dersom det endrede kjøretøyet faller inn under en ny gruppe 

eller undergruppe, skal det søkes om en ny typegodkjenning. 

4.  Uten at det berører nr. 1, og for å unngå alle endringer 

eller justeringer med skadelig innvirkning på funksjons-

sikkerheten eller på kjøretøyets miljøprestasjon, skal 

produsenten etterstrebe, gjennom beste tekniske praksis, å 

hindre at slike endringer eller justeringer er teknisk mulig, med 

mindre slike endringer eller justeringer er uttrykkelig angitt og 

inngår i opplysningsmappen, og dermed omfattes av 

typegodkjenningen. 

Artikkel 21 

Allmenne krav til egendiagnosesystemer (OBD) 

1.  Kjøretøyer i gruppe L skal være utstyrt med et OBD-

system som er i samsvar med funksjonskravene og prøvings-

prosedyrene fastsatt i de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold 

til nr. 5, fra anvendelsesdatoene fastsatt i vedlegg IV. 

2.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.1 i vedlegg IV, skal 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A 

være utstyrt med et OBD I-system som overvåker eventuelle 

feil i strømkretsene og elektronikken i utslippskontrollsystemet 

og rapporterer om feil som fører til at utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg VI del B1 overskrides. 

3.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.2 i vedlegg IV, skal 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e–L7e være utstyrt med et OBD I-

system som overvåker eventuelle feil i strømkretsene og 

elektronikken i utslippskontrollsystemet, og som utløses når 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 overskrides. 

OBD I-systemene for disse (under)gruppene av kjøretøyer skal 

også rapportere dersom det aktiveres en driftsmåte som i 

vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment. 

4.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.3 i vedlegg IV, og 

med forbehold for artikkel 23 nr. 5, skal kjøretøyer i 

(under)gruppe L3e, L5e-A, L6e-A og L7e-A i tillegg være 

utstyrt med et OBD II-system som overvåker og rapporterer feil 

i og forringelser av utslippskontrollsystemet som fører til at 

OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 

overskrides. 

5.  For å harmonisere OBD-systemet som rapporterer om feil 

i funksjonssikkerheten eller i utslippskontrollsystemet, og for å 

legge til rette for effektiv reparasjon av kjøretøyer, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om detaljerte tekniske krav i 

forbindelse med egendiagnose, herunder funksjonelle OBD-

krav og prøvingsprosedyrer for de områdene som er oppført i 

nr. 1–4, og som er fastsatt i vedlegg II del C1 nr. 11 og 

prøvingstype VIII som nevnt i vedlegg V.  
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Artikkel 22 

Krav til kjøretøyers funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er utformet, 

konstruert og montert på en slik måte at risikoen for skade på 

passasjerer og andre trafikanter blir minst mulig. 

2.  Produsenten skal sikre at kjøretøyets funksjonssikkerhet 

varer i hele kjøretøyets normale levetid ved normale 

bruksforhold og med vedlikehold i samsvar med produsentens 

anbefalinger. Opplysningsmappen skal inneholde en erklæring 

der produsenten bekrefter at holdbarheten for systemer, deler og 

utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, sikres 

gjennom egnet prøving og bruk av god teknisk praksis. 

3.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter oppfyller de 

relevante kravene fastsatt i vedlegg II og VIII og er i samsvar 

med prøvingsprosedyrene og kravene til ytelse som fastsatt i en 

delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 5. 

4.  Komponenter til kjøretøyer, hvis farer av elektrisk art er 

omfattet av de delegerte rettsaktene eller gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, skal 

ikke være underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk 

innenfor visse spenningsgrenser(1). 

5.  For å sikre at det oppnås et høyt nivå av funksjons-

sikkerhet, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om de særlige kravene oppført i 

vedlegg II del B til kjøretøyers funksjonssikkerhet, og skal når 

det er relevant, bygge på de forbedrede kravene til 

funksjonssikkerhet som er fastsatt i vedlegg VIII. De første 

slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

6.  Kommisjonen skal deretter og senest 31. desember 2020 

vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 75 for å 

harmonisere kravene til normal levetid og prøvinger for å sikre 

kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet, som fastsatt i 

vedlegg II del B nr. 18. 

7.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell for produsentens erklæring. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

  

(1) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

Artikkel 23 

Krav til miljøprestasjon 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er utformet, 

konstruert og montert på en slik måte at miljøvirkningen blir 

minst mulig. Produsentene skal sikre at de typegodkjente 

kjøretøyene oppfyller kravene til miljøprestasjon som fastsatt i 

vedlegg II, V og VI og innenfor holdbarheten i kilometer som 

angitt i vedlegg VII. 

2.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter er i samsvar med 

prøvingsprosedyrene og prøvingskravene fastsatt i vedlegg V 

innenfor anvendelsesdatoene fastsatt i vedlegg IV, som skal 

fastsettes i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i 

denne artikkel. 

3.  Produsentene skal sikre at kravene til typegodkjenning for 

kontroll av holdbarhetskravene er oppfylt. Etter produsentens 

valg skal én av følgende prøvingsprosedyrer for holdbarhet 

brukes for å dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

et typegodkjent kjøretøys miljøprestasjon er holdbar: 

a)  faktisk holdbarhetsprøving med kjørelengde tilsvarende 

fullt kilometertall: 

 Prøvekjøretøyene skal fysisk tilbakelegge hele avstanden 

fastsatt i vedlegg VII del A, og skal prøves etter fram-

gangsmåten fastsatt i prøvingstype V som angitt i en 

delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i denne artikkel. 

Resultatene av utslippsprøvingen til og med hele avstanden 

som fastsatt i vedlegg VII del A skal være lavere enn 

prøvingsgrenseverdiene for miljøprestasjon fastsatt i 

vedlegg VI del A, 

b)  faktisk holdbarhetsprøving med kjørelengde tilsvarende 

delvist kilometertall: 

Prøvekjøretøyene skal fysisk tilbakelegge minst 50 % av 

hele avstanden fastsatt i vedlegg VII del A, og skal prøves 

etter framgangsmåten fastsatt i prøvingstype V som angitt i 

en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i denne 

artikkel. Som angitt i rettsakten skal prøvingsresultatene 

ekstrapoleres opp til hele avstanden fastsatt i vedlegg VII 

del A. Både prøvingsresultatene og de ekstrapolerte 

resultatene skal være lavere enn prøvingsgrenseverdiene for 

miljøprestasjon fastsatt i vedlegg VI del A, 

c)  matematisk framgangsmåte for å beregne holdbarhet, 

For hver utslippsbestanddel skal produktet av multipli-

kasjonen av forringelsesfaktoren fastsatt i vedlegg VII del B 

og prøvingsresultatet for miljøprestasjon for et kjøretøy 

som har tilbakelagt minst 100 km etter at det ble startet for 

første gang ved slutten av produksjonslinjen, være lavere 

enn prøvingsgrenseverdien for miljøprestasjon fastsatt i 

vedlegg VI del A.  
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4.  Kommisjonen skal innen 1. januar 2016 utføre en 

omfattende undersøkelse av miljøvirkninger. Undersøkelsen 

skal omfatte en vurdering av luftkvaliteten og andelen av 

forurensende stoffer som stammer fra kjøretøyer i gruppe L, og 

skal omfatte kravene til prøvingstype I, IV, V, VII og VIII 

oppført i vedlegg V. 

I undersøkelsen skal de siste vitenskapelige data, vitenskapelige 

forskningsresultater, modellberegninger og opplysninger om 

kostnadseffektivitet samles inn og vurderes med sikte på å 

fastsette definitive politikktiltak gjennom bekreftelse og endelig 

fastsettelse av ikrafttredelsen av Euro 5 i vedlegg IV og Euro 5-

kravene til miljøprestasjon i vedlegg V, i vedlegg VI del A2, 

B2 og C2 og i vedlegg VII om holdbarhet i kilometer og 

forringelsesfaktorer for Euro 5. 

5.  På grunnlag av de resultatene som er nevnt i nr. 4, skal 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om følgende: 

a)  gjennomføringsdatoene for Euro 5-nivået nevnt i 

vedlegg IV, 

b)  utslippsgrenseverdiene for Euro 5 nevnt i vedlegg VI del 

A2 og OBD-grenseverdiene nevnt i vedlegg VI del B2, 

c)  at alle nye kjøretøytyper i (under)gruppe L3e, L5e, L6e-A 

og L7e-A i tillegg til OBD trinn I også skal utstyres med 

OBD trinn II på Euro 5-nivå, 

d)  holdbarhet i kilometer for Euro 5-nivået nevnt i 

vedlegg VII del A og forringelsesfaktorene for Euro  

5-nivået nevnt i vedlegg VII del B. 

Kommisjonen skal framlegge hensiktsmessige forslag til 

regelverk i lys av denne rapporten. 

6.  På grunnlag av resultatene av undersøkelsen av 

miljøvirkninger skal Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i 

samsvar med artikkel 75 der det fastsettes hvilke av 

(under)gruppene L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og 

L7e-C som for Euro 5-nivået skal gjennomgå SHED-prøving 

eller prøving av drivstofftankens og rørenes permeasjon, med 

de prøvingsgrenseverdiene som er fastsatt i vedlegg VI del C2. 

7.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene i gruppe L ved 

godkjenning og utvidelser oppfyller de gjeldende prøvings-

kravene med hensyn til miljøprestasjon som fastsatt i vedlegg V 

del A. 

8.  Når det gjelder prøvingstype I, skal de relevante utslipps-

grenseverdiene for motorsykler i gruppe L3e-AxE (enduro, 

x = 1, 2 eller 3) og L3e-AxT (trial, x = 1, 2 eller 3) være 

summen av L2 (THC) og L3 (NOx) i vedlegg VI del A. 

Resultatene av utslippsprøvingen (NOx + THC) skal være 

mindre enn eller lik denne grensen (L2 + L3). 

9.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle kravene til 

miljøprestasjon fastsatt i vedlegg V for kjøretøyer i gruppe L3e, 

der prøvingstype I, IV, VII og VIII i vedlegg V utføres enten på 

en fullstendig enhet av basiskjøretøyet med sidevogn montert, 

eller bare på basiskjøretøyet uten sidevogn montert, alt etter hva 

som er relevant. 

10.  Produsentene skal sikre at alle nye forurensnings-

reduserende reserveinnretninger som er brakt i omsetning eller 

tatt i bruk i Unionen, er typegodkjent i samsvar med denne 

forordning. 

11.  Kravene nevnt i nr. 1–10 får anvendelse på kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter i samsvar 

med vedlegg II. 

12.  For å sikre et høyt nivå av miljøvern skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 75 om nærmere tekniske spesifikasjoner for krav til 

miljøprestasjon for de områdene som er nevnt i nr. 1, 2, 3, 6 og 

7 i denne artikkel, herunder prøvingsprosedyrer. 

Artikkel 24 

Ytterligere krav til miljøprestasjon med hensyn til utslipp 

av klimagasser, drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi 

og elektrisk rekkevidde 

1.  Utslipp av CO2 (karbondioksid) skal bestemmes av 

produsenten i den relevante utslippsprøvingssyklusen i 

laboratorium, og skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten 

av produsenten. Forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi 

og den elektriske rekkevidden skal enten beregnes på grunnlag 

av laboratorieprøvingsresultatene for utslipp i forbindelse med 

typegodkjenning eller måles, i påsyn av den tekniske instansen, 

og rapporteres til godkjenningsmyndigheten. 

2.  Resultatet av CO2-målingen, det beregnede eller målte 

forbruket av drivstoff, forbruket av elektrisk energi og den 

elektriske rekkevidden skal tas med i opplysningsmappen som 

angitt i gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 27 nr. 4, og de 

relevante opplysningene skal også angis på samsvarssertifikatet. 

I tillegg til angivelsen på samsvarssertifikatet skal produsentene 

sikre at kjøperen ved kjøp av et nytt kjøretøy mottar 

opplysninger om CO2-utslipp, drivstofforbruk, forbruk av 

elektrisk energi og elektrisk rekkevidde, i et format som de 

anser som hensiktsmessig.  
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3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om krav til prosedyre ved 

type VII-prøving når det gjelder måling av CO2-utslipp, måling 

og beregning av drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde. 

KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR EU-TYPEGODKJENNING 

Artikkel 25 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

1.  Ved søknad om typegodkjenning av hele kjøretøyer kan 

produsenten velge en av følgende framgangsmåter: 

a)  trinnvis typegodkjenning, 

b)  typegodkjenning i ett trinn, 

c)  blandet typegodkjenning. 

I tillegg kan produsenten av kjøretøyer i gruppene fastsatt i 

nr. 5 velge etappevis typegodkjenning. 

Det er bare framgangsmåten for typegodkjenning i ett trinn som 

får anvendelse på typegodkjenning av systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter. 

2.  Trinnvis typegodkjenning består i trinnvis innsamling av 

hele settet med EU-typegodkjenningsdokumenter for 

systemene, komponentene og de tekniske enhetene som inngår i 

kjøretøyet, og som til slutt fører fram til typegodkjenning av 

hele kjøretøyet. 

3.  Typegodkjenning i ett trinn består i godkjenning av et 

ferdigoppbygd kjøretøy ved én enkelt operasjon. 

4.  Blandet typegodkjenning er en framgangsmåte for trinnvis 

typegodkjenning der én eller flere godkjenninger av systemer 

oppnås i det siste trinnet av godkjenningen av hele kjøretøyet, 

uten at det er nødvendig å utstede EU-typegodkjennings-

dokumenter for disse systemene. 

5.  I en framgangsmåte for etappevis typegodkjenning 

erklærer én eller flere godkjenningsmyndigheter at en type 

delvis oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, 

avhengig av stadiet i oppbyggingen, overholder de relevante 

administrative bestemmelsene og tekniske kravene i denne 

forordning. 

Etappevis typegodkjenning gis for en type delvis oppbygd eller 

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy som er i samsvar med 

opplysningene i opplysningsmappen fastsatt i artikkel 27, og 

som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg II, idet det tas hensyn til stadiet i 

kjøretøyets oppbygging. 

6.  Typegodkjenningen for siste etappe i oppbyggingen gis 

først etter at godkjenningsmyndigheten har kontrollert at 

kjøretøyet som typegodkjennes i den siste etappen, på det 

tidspunktet oppfyller alle gjeldende tekniske krav. Dette 

omfatter dokumentkontroll av alle krav som omfattes av en 

typegodkjenning av et delvis oppbygd kjøretøy gitt i løpet av en 

etappevis framgangsmåte, også dersom den gis for en annen 

(under)gruppe kjøretøy. 

Den etappevise godkjenningen nevnt i nr. 1 annet ledd får 

anvendelse bare på kjøretøyer i undergruppe L2e-U, L4e, L5e-

B, L6e-BU og L7e-CU. 

7.  Valget av framgangsmåte for godkjenning berører ikke 

gjeldende grunnleggende krav som den godkjente kjøretøytypen 

skal oppfylle på det tidspunktet da typegodkjenningen av hele 

kjøretøyet utstedes. 

8.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om nærmere bestemmelser 

om framgangsmåter for typegodkjenning. De første slike 

delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

Artikkel 26 

Søknad om typegodkjenning 

1.  Produsenten skal inngi søknaden om typegodkjenning til 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Bare én søknad kan inngis for en bestemt type kjøretøy, 

system, komponent eller separat teknisk enhet, og den kan 

inngis i bare én medlemsstat. 

3.  Det skal inngis en egen søknad for hver type som skal 

godkjennes. 

Artikkel 27 

Opplysningsmappe 

1.  Søkeren skal framlegge en opplysningsmappe for 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Opplysningsmappen skal inneholde følgende: 

a)  et opplysningsdokument, 

b)  alle data, tegninger, fotografier og andre opplysninger, 

c)  for kjøretøyer, en angivelse av hvilken eller hvilke 

framgangsmåter som er valgt i samsvar med artikkel 25  

nr. 1, 

d)  eventuelle tilleggsopplysninger som godkjennings-

myndigheten har bedt om i forbindelse med søknaden. 

3.  Opplysningsmappen kan leveres på papir eller i et 

elektronisk format som er godkjent av den tekniske instansen 

og av godkjenningsmyndigheten.  
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4.  Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

De første slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

Artikkel 28 

Særlige krav til opplysninger som skal gis i søknad om 

typegodkjenning etter forskjellige framgangsmåter 

1.  En søknad om trinnvis typegodkjenning skal ledsages av 

en opplysningsmappe i samsvar med artikkel 27, og av et 

fullstendig sett med typegodkjenningsdokumenter som kreves i 

henhold til hver av de gjeldende rettsaktene som er oppført i 

vedlegg II. 

Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet i henhold til de gjeldende rettsaktene 

oppført i vedlegg II skal godkjenningsmyndigheten ha tilgang 

til den tilhørende opplysningsmappen inntil godkjenningen er 

gitt eller nektet. 

2.  En søknad om typegodkjenning i ett trinn skal ledsages av 

en opplysningsmappe som fastsatt i artikkel 27 som inneholder 

relevante opplysninger i samsvar med de gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning med 

hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

3.  Ved framgangsmåten for blandet typegodkjenning skal 

opplysningsmappen ledsages av ett eller flere typegod-

kjenningsdokumenter som kreves i henhold til hver av de 

gjeldende rettsaktene som er oppført i vedlegg II, og skal, 

dersom det ikke er framlagt noe typegodkjenningsdokument, 

inneholde de relevante opplysningene i samsvar med de 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning med hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal følgende opplys-

ninger framlegges i forbindelse med etappevis typegod-

kjenning: 

a)  i første etappe, de delene av opplysningsmappen og  

EU-typegodkjenningsdokumentene som er relevante for 

stadiet i basiskjøretøyets oppbygging, 

b)  i andre og senere etapper, de delene av opplysningsmappen 

og EU-typegodkjenningsdokumentene som er relevante for 

den aktuelle konstruksjonsetappen, sammen med en kopi av 

EU-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet utstedt i 

forrige konstruksjonsetappe, og fullstendige opplysninger 

om eventuelle endringer eller tilføyelser som produsenten 

har foretatt på kjøretøyet. 

Opplysningene angitt i bokstav a) og b) i første ledd i dette 

nummer kan gis i samsvar med nr. 3. 

5.  Godkjenningsmyndigheten kan etter begrunnet anmod-

ning kreve at produsenten skal framlegge eventuelle tilleggs-

opplysninger som er nødvendige for å kunne treffe beslutning 

om hvilke prøvinger som skal kreves, eller for å lette 

gjennomføringen av slike prøvinger. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRING AV FRAMGANGSMÅTER FOR EU-

TYPEGODKJENNING 

Artikkel 29 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal gi EU-typegodkjenning 

først etter at det er kontrollert at tiltakene for produksjons-

samsvar nevnt i artikkel 33 er overholdt, og at kjøretøytypen, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten 

oppfyller de gjeldende kravene. 

2.  EU-typegodkjenninger skal gis i samsvar med dette 

kapittel. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet finner at en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, selv om den/det er i samsvar med de nødvendige 

bestemmelsene, utgjør en alvorlig risiko for sikkerheten eller 

kan gjøre alvorlig skade på miljøet eller folkehelsen, kan den 

nekte å gi EU-typegodkjenning. I så fall skal den umiddelbart 

sende godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen utførlige opplysninger og grunngi sin 

beslutning samt dokumentere de funnene den har gjort. 

4.  EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i 

samsvar med et harmonisert system fastsatt av Kommisjonen 

ved gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

5.  Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha 

utstedt EU-typegodkjenningsdokumentet sende godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene en kopi av EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg for hver 

kjøretøytype den har godkjent, via et felles, sikkert elektronisk 

utvekslingssystem. Kopien kan også sendes i form av en sikker 

elektronisk fil. 

6.  Godkjenningsmyndigheten skal umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene dersom 

den nekter eller trekker tilbake en kjøretøygodkjenning, og skal 

grunngi sin beslutning. 

7.  Godkjenningsmyndigheten skal med tre måneders 

mellomrom sende godkjenningsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene en liste over de EU-typegodkjenningene den 

har gitt, endret, nektet eller trukket tilbake for systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter i løpet av den 

foregående perioden.  
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8.  Dersom godkjenningsmyndigheten i en annen medlems-

stat ber om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt en 

EU-typegodkjenning, innen en måned etter at anmodningen er 

mottatt, sende førstnevnte en kopi av det aktuelle EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg via et felles, sikkert 

elektronisk utvekslingssystem. Kopien kan også sendes i form 

av en sikker elektronisk fil. 

9.  Dersom Kommisjonen ber om det, skal godkjennings-

myndigheten framlegge opplysningene nevnt i nr. 5–8 også til 

Kommisjonen. 

10.  Godkjenningsmyndigheten skal sette sammen en 

opplysningspakke som består av opplysningsmappen ledsaget 

av prøvingsrapportene og alle andre dokumenter som den 

tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten har tilføyd 

til opplysningsmappen under utøvelsen av sine oppgaver. 

Opplysningspakken skal ha en innholdsfortegnelse som viser 

innholdet i den, der alle sider er nummerert eller merket på 

annen måte slik at de lett kan identifiseres, og der formatet på 

hvert dokument skal være slik at det viser trinnene i 

forvaltningen av EU-typegodkjenningen, særlig datoer for 

revisjoner og ajourføringer. Godkjenningsmyndigheten skal 

oppbevare opplysningene som ligger i opplysningspakken, i et 

tidsrom på ti år etter at gyldighetstiden til den aktuelle 

godkjenningen er utløpt. 

Artikkel 30 

Særlige bestemmelser om EU-typegodkjenningsdokumentet 

1.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal inneholde følgende 

som vedlegg: 

a)  opplysningspakken nevnt i artikkel 29 nr. 10, 

b)  prøvingsresultatene, 

c)  navn på og underskriftsprøver fra den eller de personene 

som har fullmakt til å undertegne samsvarssertifikater, og 

en erklæring om vedkommendes stilling i selskapet, 

d)  ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer: et utfylt 

eksemplar av samsvarssertifikatet. 

2.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal utstedes på 

bakgrunn av modellen fastsatt av Kommisjonen ved gjennom-

føringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  For hver kjøretøytype skal godkjenningsmyndigheten 

a)  fylle ut alle relevante rubrikker i EU-typegodkjennings-

dokumentet, herunder det vedlagte prøvingsresultatarket, 

b)  sette opp innholdsfortegnelsen for opplysningspakken, 

c)  umiddelbart utstede det ferdig utfylte typegodkjennings-

dokumentet med vedlegg til søkeren. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modellene for prøvingsresultatarket nevnt i bokstav a). Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

4.  For en EU-typegodkjenning der det i henhold til artikkel 

40 er pålagt begrensninger med hensyn til godkjenningens 

gyldighet, eller der det er gitt fritak for visse bestemmelser i 

denne forordning eller i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal disse begrensningene eller fritakene angis i 

EU-typegodkjenningsdokumentet. 

5.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for blandet 

typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten fylle ut 

opplysningspakken med henvisninger til de prøvingsrapportene 

fastsatt ved gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 32 nr. 1 

som det ikke foreligger noe EU-typegodkjenningsdokument for. 

6.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for 

typegodkjenning i ett trinn, skal godkjenningsmyndigheten 

utarbeide en liste over gjeldende krav eller rettsakter og 

vedlegge EU-typegodkjenningsdokumentet denne listen. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter vedta 

modellen for en slik liste. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

Artikkel 31 

Særlige bestemmelser om systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  EU-typegodkjenning skal gis til et system som er i 

samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, og som 

oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante rettsaktene 

oppført i vedlegg II. 

2.  EU-typegodkjenning av en komponent eller en separat 

teknisk enhet skal gis til en komponent eller separat teknisk 

enhet som er i samsvar med opplysningene i opplysnings-

mappen, og som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de 

relevante rettsaktene oppført i vedlegg II. 

3.  Dersom komponenter eller separate tekniske enheter, 

uavhengig av om de er beregnet på reparasjon, service eller 

vedlikehold, også omfattes av en typegodkjenning av system 

med hensyn til et kjøretøy, kreves ingen ytterligere godkjenning 

av komponenter eller separate tekniske enheter, med mindre det 

er fastsatt i henhold til de relevante rettsaktene oppført i 

vedlegg II.  
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4.  Dersom en komponent eller separat teknisk enhet kan 

utføre sin funksjon eller framvise en bestemt egenskap bare 

sammen med andre deler av kjøretøyet, slik at oppfyllelsen av 

kravene kan kontrolleres bare når komponenten eller den 

separate tekniske enheten fungerer sammen med disse andre 

kjøretøydelene, skal omfanget av komponentens eller den 

separate tekniske enhetens EU-typegodkjenning begrenses 

tilsvarende. 

I så fall skal EU-typegodkjenningsdokumentet angi enhver 

begrensning i bruk av komponenten eller den separate tekniske 

enheten samt særlige monteringsvilkår. 

Dersom en slik komponent eller separat teknisk enhet monteres 

av kjøretøyprodusenten, skal overholdelse av gjeldende 

bruksbegrensninger eller monteringsvilkår kontrolleres når 

kjøretøyet godkjennes. 

Artikkel 32 

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 og i 

rettsaktene oppført i vedlegg II, er oppfylt. 

Prøvingsprosedyrene nevnt i første ledd og det bestemte 

utstyret og verktøyet som kreves for å utføre disse prøvingene, 

skal være som fastsatt i de relevante rettsaktene oppført i 

vedlegg II. 

Prøvingsrapportenes format skal oppfylle de allmenne kravene 

fastsatt av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

2.  Produsenten skal stille til rådighet for godkjennings-

myndigheten det antall kjøretøyer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som kreves i henhold til de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg II for å gjennomføre de 

nødvendige prøvingene. 

3.  De nødvendige prøvingene skal utføres på kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er representative 

for den typen som skal godkjennes. 

Produsenten kan imidlertid etter avtale med godkjennings-

myndigheten velge et kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet som selv om den/det ikke er 

representativ(t) for den typen som skal godkjennes, kombinerer 

en rekke av de mest ufordelaktige egenskapene med hensyn til 

ytelsesnivå. Virtuelle prøvingsmetoder kan brukes som hjelp til 

å treffe beslutning under utvalgsprosessen. 

4.  Med forbehold for godkjenningsmyndighetens god-

kjenning kan virtuelle prøvingsprosedyrer brukes som 

alternativer til prøvingsprosedyrene nevnt i nr. 1 på anmodning 

fra produsenten med hensyn til de kravene som er fastsatt i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

5.  Virtuelle prøvingsmetoder skal oppfylle vilkårene fastsatt 

i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

6.  For å sikre at resultatene som oppnås ved virtuell prøving, 

er like meningsfulle som de som oppnås ved fysisk prøving, 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 75 for de kravene som kan være 

omfattet av den virtuelle prøvingen og de vilkårene som den 

virtuelle prøvingen skal foretas under. Når Kommisjonen vedtar 

disse delegerte rettsaktene, skal den i relevant omfang ta 

utgangspunkt i de kravene og framgangsmåtene som er fastsatt i 

vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 33 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1.  En godkjenningsmyndighet som gir en EU-

typegodkjenning, skal treffe de nødvendige tiltakene for å 

kontrollere, om nødvendig i samarbeid med godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene, at det er tatt 

nødvendige forholdsregler for å sikre at produserte kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter er i 

samsvar med den godkjente typen. 

2.  En godkjenningsmyndighet som gir en typegodkjenning 

av hele kjøretøyer, skal treffe de nødvendige tiltakene for å 

kontrollere at samsvarssertifikater utstedt av produsenten er i 

samsvar med artikkel 38. For dette formål skal godkjennings-

myndigheten kontrollere at et tilstrekkelig utvalg av 

samsvarssertifikatene er i samsvar med artikkel 38, og at 

produsenten har tatt tilstrekkelige forholdsregler for å sikre at 

opplysningene i samsvarssertifikatene er riktige. 

3.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-

typegodkjenning, skal for denne godkjenningen treffe de 

nødvendige tiltakene for å kontrollere, om nødvendig i 

samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene, at forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 2 fortsatt er 

tilstrekkelige, slik at kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter i produksjon fortsatt er i samsvar med 

den godkjente typen, og at samsvarssertifikatene fortsatt er i 

samsvar med artikkel 38. 

4.  For å kontrollere at et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet 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 produksjonslokalene.  
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5.  Dersom en godkjenningsmyndighet som har gitt EU-

typegodkjenning, konstaterer at forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 

2 ikke er tatt, at de avviker vesentlig fra avtalte forholdsregler 

og kontrollplaner, ikke lenger anvendes eller ikke lenger anses 

å være tilstrekkelige, selv om produksjonen ikke er innstilt, skal 

den treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

framgangsmåten for produksjonssamsvar følges korrekt, eller 

trekke typegodkjenningen tilbake. 

6.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om nærmere bestemmelser 

med hensyn til produksjonssamsvar. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

KAPITTEL VI 

ENDRINGER AV EU-TYPEGODKJENNINGER 

Artikkel 34 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om even-

tuelle endringer i de opplysningene som er registrert i 

opplysningspakken. 

Godkjenningsmyndigheten avgjør hvilken av framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 35 som skal følges. 

Om nødvendig kan godkjenningsmyndigheten etter samråd med 

produsenten beslutte at ny EU-typegodkjenning skal gis. 

2.  En søknad om endring av en EU-typegodkjenning skal 

inngis utelukkende 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 nevnt i artikkel 35 får anvendelse bare 

dersom godkjenningsmyndigheten, på bakgrunn av disse 

inspeksjonene eller prøvingene, konkluderer at kravene til EU-

typegodkjenning fortsatt er oppfylt. 

Artikkel 35 

Revisjon og utvidelse av EU-typegodkjenninger 

1.  Dersom opplysninger som er registrert i opplys-

ningspakken, er endret, uten at det kreves at inspeksjoner eller 

prøvinger skal gjentas, kalles endringen en «revisjon». 

I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten om nødvendig 

utstede de reviderte sidene i opplysningspakken, idet hver 

reviderte side merkes slik at endringens art og datoen for 

nyutstedelsen vises klart. En konsolidert, ajourført versjon av 

opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av 

endringene, skal anses å oppfylle dette kravet. 

2.  Endringen kalles «utvidelse» når 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)  nye krav i henhold til en rettsakt som er oppført i vedlegg 

II, får anvendelse på den godkjente kjøretøytypen eller den 

eller det godkjente systemet, komponenten eller separate 

tekniske enheten. 

Ved en utvidelse skal godkjenningsmyndigheten utstede et 

ajourført EU-typegodkjenningsdokument med et utvidelses-

nummer som økes i samsvar med antallet påfølgende utvidelser 

som allerede er gitt. Godkjenningsdokumentet skal klart vise 

årsaken til utvidelsen samt datoen for nyutstedelsen. 

3.  Dersom endrede sider eller en konsolidert, ajourført 

versjon utstedes, skal innholdsfortegnelsen for opplysnings-

pakken som er vedlagt 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 typegodkjenningen av et 

kjøretøy dersom de nye kravene nevnt i nr. 2 bokstav c) fra en 

teknisk synsvinkel er irrelevante for kjøretøytypen eller gjelder 

andre kjøretøygrupper enn den det aktuelle kjøretøyet tilhører. 

Artikkel 36 

Utstedelse av og underretning om endringer 

1.  Ved en utvidelse skal alle relevante rubrikker i EU-

typegodkjenningsdokumentet, vedleggene til dette og innholds-

fortegnelsen for opplysningspakken ajourføres. Det ajourførte 

dokumentet og dets vedlegg skal omgående utstedes til søkeren. 

2.  Ved en revisjon skal godkjenningsmyndigheten omgående 

utstede til søkeren de reviderte dokumentene eller eventuelt den 

konsoliderte, ajourførte versjonen, herunder den reviderte 

innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. 

3.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene om alle endringer i 

EU-typegodkjenninger etter framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 29.  
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KAPITTEL VII 

EU-TYPEGODKJENNINGENS GYLDIGHET 

Artikkel 37 

Gyldighetens opphør 

1.  EU-typegodkjenninger skal utstedes for et ubegrenset 

tidsrom. 

2.  En EU-typegodkjenning av et kjøretøy blir ugyldig i 

følgende tilfeller: 

a)  dersom nye krav som gjelder for den godkjente kjøretøy-

typen, blir obligatoriske for at kjøretøyer skal kunne gjøres 

tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk, og det 

ikke er mulig å ajourføre typegodkjenningen tilsvarende, 

b)  dersom produksjonen av det godkjente kjøretøyet avvikles 

permanent og frivillig, 

c)  dersom godkjenningens gyldighet utløper som følge av en 

begrensning i samsvar med artikkel 40 nr. 6, 

d)  dersom godkjenningen er trukket tilbake i samsvar med 

artikkel 33 nr. 5, artikkel 49 nr. 1 eller artikkel 52 nr. 4. 

3.  Dersom bare én variant innen en type eller én versjon 

innen en variant blir ugyldig, blir EU-typegodkjenningen av det 

aktuelle kjøretøy ugyldig bare for den aktuelle varianten eller 

versjonen. 

4.  Dersom produksjonen av en bestemt kjøretøytype 

avvikles permanent, skal produsenten underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt dette kjøretøyet EU-typegodkjenning. 

Godkjenningsmyndigheten som ga kjøretøyet EU-typegod-

kjenning, skal innen en måned etter å ha mottatt meldingen 

nevnt i første ledd underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om dette. 

5.  Dersom en EU-typegodkjenning av et kjøretøy er i ferd 

med å bli ugyldig, skal produsenten, uten at nr. 4 berøres, 

underrette godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegod-

kjenningen. 

Godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen, skal 

omgående meddele alle relevante opplysninger til god-

kjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, slik at 

artikkel 44 kan få anvendelse dersom det er relevant. 

I meddelelsen nevnt i annet ledd skal særlig produksjonsdatoen 

og understellsnummeret for det sist produserte kjøretøyet angis. 

KAPITTEL VIII 

SAMSVARSSERTIFIKAT OG MERKER 

Artikkel 38 

Samsvarssertifikat 

1.  Som innehaver av en typegodkjenning av et kjøretøy skal 

produsenten utstede et samsvarssertifikat på papir som skal 

følge hvert kjøretøy, enten dette er ferdigoppbygd, delvis 

oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd, som er produsert i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen. 

Et slikt sertifikat skal utstedes vederlagsfritt til kjøperen 

sammen med kjøretøyet. Utstedelsen kan ikke gjøres avhengig 

av en uttrykkelig anmodning eller framlegging av tilleggs-

opplysninger for produsenten. 

I et tidsrom på ti år etter kjøretøyets produksjonsdato skal 

kjøretøyprodusenten på anmodning fra eieren av kjøretøyet 

utstede en gjenpart av samsvarssertifikatet mot en betaling som 

ikke er større enn kostnaden ved å utstede den. Ordet 

«gjenpart» skal være klart synlig på forsiden av enhver gjenpart 

av sertifikatet. 

2.  Produsenten skal bruke den modellen for samsvars-

sertifikatet som er vedtatt av Kommisjonen ved gjennomfø-

ringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 

nr. 2. Samsvarssertifikatet skal utformes på en slik måte at det 

ikke kan forfalskes. For dette formål skal det i 

gjennomføringsrettsaktene fastsettes at papiret som benyttes i 

sertifikatet, skal være beskyttet av flere sikkerhets-

trykkelementer. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  Samsvarssertifikatet skal være utarbeidet på minst ett av 

Unionens offisielle språk. En medlemsstat kan be om at 

samsvarssertifikatet oversettes til dens offisielle språk. 

4.  Den eller de personene som har fullmakt til å undertegne 

samsvarssertifikater, skal tilhøre produsentens organisasjon og 

skal ha behørig fullmakt fra ledelsen til fullt ut å binde 

produsenten rettslig når det gjelder ansvar for et kjøretøys 

utforming og konstruksjon eller produksjonssamsvar. 

5.  Samsvarssertifikatet skal fylles ut i sin helhet, og skal ikke 

inneholde begrensninger med hensyn til bruken av kjøretøyet 

utover det som er fastsatt i denne forordning eller i noen av de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

6.  For delvis oppbygde kjøretøyer eller ferdigoppbygde 

kjøretøyer skal produsenten fylle ut bare de rubrikkene i 

samsvarssertifikatet som er tilføyd eller endret i den aktuelle 

godkjenningsetappen, og skal eventuelt vedlegge sertifikatet 

alle samsvarssertifikater som er levert i forrige etappe.  
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7.  Samsvarssertifikatet skal når det gjelder kjøretøyer som er 

godkjent i samsvar med artikkel 40 nr. 2, i overskriften inneholde 

ordlyden «For ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer typegodkjent i henhold til artikkel 40 nr. 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. 

januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller 

trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler (foreløpig 

godkjenning)». 

8.  Samsvarssertifikatet gjengitt i gjennomføringsrettsaktene 

nevnt i nr. 2 skal for kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar 

med artikkel 42, i overskriften inneholde ordlyden «For 

ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer typegod-

kjent i små serier», og i nærheten av dette produksjonsåret 

etterfulgt av et løpenummer mellom 1 og grensen angitt i 

tabellen i vedlegg III, som for hvert produksjonsår viser 

kjøretøyets posisjon innen det aktuelle årets tildelte produksjon. 

9.  Produsenten kan, med forbehold for nr. 1, overføre 

samsvarssertifikatet elektronisk til medlemsstatens regist-

reringsmyndighet. 

Artikkel 39 

Lovfestet kjennemerke med riktig merking av kjøretøyer og 

typegodkjenningsmerke for komponenter eller separate 

tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal på hvert kjøretøy som 

produseres i samsvar med den godkjente typen, påføre et 

lovfestet kjennemerke med den riktige merkingen som kreves i 

henhold til den relevante gjennomføringsrettsakten vedtatt i 

henhold til nr. 3. 

2.  Produsenten av en komponent eller separat teknisk enhet 

skal, uavhengig av om den er en del av et system eller ikke, på 

hver komponent eller separate tekniske enhet som produseres i 

samsvar med den godkjente typen, påføre det typegod-

kjenningsmerket som kreves i henhold til den relevante 

gjennomføringsrettsakten som er vedtatt i henhold til denne 

forordning eller det relevante UN-ECE-reglementet. 

Dersom det ikke kreves et slikt typegodkjenningsmerke, skal 

produsenten minst påføre sitt handelsnavn eller varemerke samt 

typenummer eller understellsnummer. 

3.  Det lovfestede kjennemerket og EU-typegodkjennings-

merket skal være i samsvar med den modellen som er fastsatt 

av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

KAPITTEL IX 

UNNTAK FOR NY TEKNOLOGI ELLER NYE PRINSIPPER 

Artikkel 40 

Unntak for ny teknologi eller nye prinsipper 

1.  Produsenten kan søke om EU-typegodkjenning av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet der det inngår ny teknologi eller nye prinsipper som ikke 

er forenlige med én eller flere rettsakter oppført i vedlegg II. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal gi EU-typegodkjenningen 

nevnt i nr. 1 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  søknaden angir årsakene til at de aktuelle teknologiene eller 

prinsippene gjør systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten uforenlig med én eller flere rettsakter 

oppført i vedlegg II, 

b)  søknaden beskriver sikkerheten og de miljømessige følgene 

av den nye teknologien og hvilke tiltak som er truffet for å 

sikre minst samme nivå av sikkerhet og miljøvern som 

fastsatt i de kravene som det søkes om unntak fra, 

c)  det framlegges prøvingsbeskrivelser og prøvingsresultater 

som beviser at vilkåret i bokstav b) er oppfylt. 

3.  Utstedelse av slik EU-typegodkjenning som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper, forutsetter tillatelse fra 

Kommisjonen. Denne tillatelsen skal gis ved en gjennomfø-

ringsrettsakt. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 

nr. 2. 

4.  I påvente av beslutning om tillatelse fra Kommisjonen kan 

godkjenningsmyndigheten utstede EU-typegodkjenningen, men 

den skal være foreløpig, og gyldig bare på vedkommende 

medlemsstats territorium, for en kjøretøytype som er omfattet 

av det unntaket det søkes om. Godkjenningsmyndigheten skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om dette ved hjelp av dokumentasjon som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 2. 

Den midlertidige arten og den begrensede gyldigheten med 

hensyn til territorium skal framgå tydelig i overskriften i 

typegodkjenningsdokumentet og overskriften i samsvars-

sertifikatet. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter 

for å fastsette harmoniserte modeller for typegodkjennings-

dokumentet og samsvarssertifikatet i henhold til dette nummer. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

5.  Andre godkjenningsmyndigheter kan beslutte å godta 

skriftlig den foreløpige godkjenningen nevnt i nr. 4 på sitt 

territorium.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/161 

 

6.  I tillatelsen fra Kommisjonen nevnt i nr. 3 skal det 

eventuelt også angis hvorvidt den er underlagt begrensninger. I 

alle tilfeller skal typegodkjenningen være gyldig i minst 36 

måneder. 

7.  Dersom Kommisjonen beslutter å nekte tillatelse, skal 

godkjenningsmyndigheten umiddelbart underrette innehaveren 

av den foreløpige typegodkjenningen nevnt i nr. 4 om at den 

foreløpige godkjenningen vil bli trukket tilbake seks måneder 

etter den datoen da Kommisjonen nektet tillatelse. 

Kjøretøyer som er produsert i samsvar med den foreløpige 

godkjenningen før gyldigheten utløper, kan imidlertid bringes i 

omsetning, registreres eller tas i bruk i enhver medlemsstat som 

har godtatt den foreløpige godkjenningen. 

Artikkel 41 

Etterfølgende tilpasning av delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter 

1.  Dersom Kommisjonen tillater at det gis unntak i henhold 

til artikkel 40, skal den umiddelbart treffe nødvendige tiltak for 

å tilpasse de relevante delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene til den tekniske utvikling. 

Dersom unntaket i henhold til artikkel 40 gjelder et UN-ECE-

reglement, skal Kommisjonen foreslå en endring i det relevante 

UN-ECE-reglementet etter den aktuelle framgangsmåten i 

henhold til den reviderte overenskomsten av 1958. 

2.  Så snart de relevante rettsaktene er endret, skal enhver 

begrensning i Kommisjonens beslutning om å tillate unntaket 

oppheves. 

Dersom de nødvendige tiltakene for å tilpasse de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene ikke er truffet, kan 

Kommisjonen på anmodning fra den medlemsstaten som har 

gitt godkjenningen, ved en beslutning truffet i form av en 

gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2 tillate medlems-

staten å utvide typegodkjenningen. 

KAPITTEL X 

KJØRETØYER PRODUSERT I SMÅ SERIER 

Artikkel 42 

Nasjonal typegodkjenning av små serier 

1.  Produsenten kan søke om nasjonal typegodkjenning av 

små serier av en kjøretøytype innenfor de kvantitative grensene 

per år som er angitt i vedlegg III. Disse grensene får anvendelse 

i hver enkelt medlemsstat i et gitt år i forbindelse med at 

kjøretøyer av godkjent type gjøres tilgjengelig på markedet, 

registreres eller tas i bruk. 

2.  For kjøretøytyper nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene gi 

fritak for én eller flere av de grunnleggende kravene fastsatt i én 

eller flere av de delegerte rettsaktene oppført i vedlegg II, 

forutsatt at de fastsetter relevante alternative krav. 

Med «alternative krav» menes administrative bestemmelser og 

tekniske krav som søker å sikre et nivå av funksjonssikkerhet, 

miljøvern og arbeidervern som i størst mulig grad tilsvarer 

nivået fastsatt i én eller flere av de delegerte rettsaktene oppført 

i vedlegg II. 

For kjøretøytyper nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene gi fritak for 

én eller flere av de administrative bestemmelsene i denne 

forordning eller i gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning. 

En medlemsstat skal gi fritak for bestemmelsene nevnt i dette 

nummer bare dersom den har rimelig grunn til å gjøre det. 

3.  Når det gjelder nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer i 

henhold til denne artikkel, skal systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med 

rettsaktene oppført i vedlegg II, godtas. 

4.  Typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyer som er 

typegodkjent i samsvar med denne artikkel, skal utferdiges i 

samsvar med modellen nevnt i artikkel 30 nr. 2, men skal ikke ha 

overskriften «EU-typegodkjenningsdokument for kjøretøyer», og 

skal angi innholdet i de fritakene som er gitt i henhold til nr. 2. 

Typegodkjenningsdokumentene skal nummereres i samsvar med 

det harmoniserte systemet som er nevnt i artikkel 29 nr. 4. 

5.  I typegodkjenningsdokumentet skal det angis hvilken type 

fritak som er gitt i henhold til nr. 2 første og tredje ledd. 

6.  Gyldigheten til den nasjonale typegodkjenningen av små 

serier er begrenset til territoriet til medlemsstaten der 

godkjenningsmyndigheten har gitt godkjenningen. 

7.  Dersom produsenten ber om det, skal imidlertid en kopi 

av typegodkjenningsdokumentet med vedlegg sendes med 

rekommandert post eller e-post til godkjenningsmyndighetene i 

de medlemsstatene produsenten har angitt. 

8.  Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene produsenten 

har angitt skal innen tre måneder etter at anmodningen nevnt i  

nr. 7 er mottatt, beslutte om de godtar typegodkjenningen eller 

ikke. De skal formelt gi underretning om sin beslutning til 

godkjenningsmyndigheten som ga den nasjonale typegod-

kjenningen av små serier. 

9.  Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal godta 

den nasjonale typegodkjenningen med mindre de har rimelig 

grunn til å tro at de nasjonale tekniske kravene som kjøretøyet 

er godkjent i samsvar med, ikke tilsvarer deres egne.  
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10.  På anmodning fra en søker som ønsker å bringe i omsetning 

eller registrere et kjøretøy med nasjonal typegodkjenning av små 

serier i en annen medlemsstat, skal godkjenningsmyndigheten 

som ga den nasjonale typegodkjenningen av små serier, gi den 

nasjonale myndigheten i den andre medlemsstaten en kopi av 

typegodkjenningsdokumentet, herunder opplysningspakken.  

Nr. 8 og 9 får anvendelse. 

KAPITTEL XI 

TILGJENGELIGGJØRING PÅ MARKEDET, REGISTRERING 

ELLER IBRUKTAKING 

Artikkel 43 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

kjøretøyer 

Med forbehold for artikkel 46 og 47 skal kjøretøyer som EU-

typegodkjenning av hele kjøretøyer er obligatorisk for, eller 

som produsenten har fått slik typegodkjenning for i henhold til 

denne forordning, gjøres tilgjengelig på markedet, registreres 

eller tas i bruk bare dersom de ledsages av et gyldig 

samsvarssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 38. 

Dersom slike kjøretøyer er delvis oppbygd, er det tillatt å gjøre 

dem tilgjengelig på markedet eller ta dem i bruk, men 

myndighetene som er ansvarlige for kjøretøyregistrering i 

medlemsstatene, kan nekte å tillate registrering av og kjøring på 

vei med slike kjøretøyer. 

Artikkel 44 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

restkjøretøyer 

1.  Med forbehold for grensene for restkjøretøyer og 

tidsfristene angitt i nr. 2 og 4 kan kjøretøyer som er i samsvar 

med en kjøretøytype med en EU-typegodkjenning som har blitt 

ugyldig i henhold til artikkel 37, gjøres tilgjengelig på 

markedet, registreres eller tas i bruk. 

Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer innenfor 

Unionens territorium som var omfattet av en gyldig EU-

typegodkjenning på produksjonstidspunktet, men som verken 

var gjort tilgjengelig på markedet, registrert eller tatt i bruk før 

EU-typegodkjenningen mistet sin gyldighet. 

2.  Når det gjelder ferdigoppbygde kjøretøyer, får nr. 1 

anvendelse i et tidsrom på 24 måneder fra datoen da EU-

typegodkjenningen ble ugyldig, og når det gjelder etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer, i et tidsrom på 30 måneder fra 

denne datoen. 

3.  En produsent som ønsker å benytte muligheten i nr. 1, 

skal inngi en søknad til den nasjonale myndigheten i hver 

medlemsstat der de aktuelle kjøretøyene skal gjøres 

tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk. I denne 

søknaden skal det angis hvilke tekniske eller økonomiske 

årsaker som hindrer disse kjøretøyene i å oppfylle de nye 

typegodkjenningskravene. 

Den berørte nasjonale myndigheten skal innen tre måneder etter 

mottak av søknaden beslutte om og i hvilket antall registrering 

av disse kjøretøyene skal tillates på dens territorium. 

4.  Antall restkjøretøyer skal ikke overstige det høyeste av 

10 % av antallet kjøretøyer som er registrert i de to foregående 

årene, eller 100 kjøretøyer per medlemsstat. 

5.  Samsvarssertifikatet for kjøretøyer som tas i bruk i 

henhold til denne framgangsmåten, skal ha en særlig påskrift 

der kjøretøyet angis å være et «restkjøretøy». 

6.  Medlemsstatene skal sikre at det antallet kjøretøyer som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk etter 

framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, overvåkes effektivt. 

7.  Denne artikkel får anvendelse bare på opphør av 

produksjon som følge av utløp av typegodkjenningens 

gyldighet i tilfellet nevnt i artikkel 37 nr. 2 bokstav a). 

Artikkel 45 

Gjøre tilgjengelig på markedet eller ta i bruk komponenter 

og separate tekniske enheter 

1.  Komponenter eller separate tekniske enheter kan gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk bare dersom de 

oppfyller kravene i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg II, 

og er riktig merket i samsvar med artikkel 39. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på komponenter eller separate 

tekniske enheter som er spesifikt konstruert eller utformet for 

nye kjøretøyer som ikke omfattes av denne forordning. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate å gjøre 

tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk komponenter eller 

separate tekniske enheter som er unntatt fra én eller flere 

bestemmelser i denne forordning i henhold til artikkel 40, eller 

som er beregnet montert på kjøretøyer som omfattes av 

godkjenninger gitt i henhold til artikkel 42, som gjelder den 

aktuelle komponenten eller separate tekniske enheten. 

4.  Som unntak fra nr. 1 og med mindre annet er fastsatt i 

denne forordning eller i en av de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, kan medlemsstatene 

tillate å gjøre tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk 

komponenter eller separate tekniske enheter som er beregnet 

montert på kjøretøyer som det på tidspunktet de ble gjort 

tilgjengelig på markedet eller tatt i bruk, ikke ble krevd å være 

EU-typegodkjent i henhold til denne forordning eller direktiv 

2002/24/EF.  
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KAPITTEL XII 

BESKYTTELSESKLAUSULER 

Artikkel 46 

Framgangsmåte for håndtering på nasjonalt plan av 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som utgjør en alvorlig risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat 

har truffet tiltak i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet som omfattes av denne forordning, utgjør en alvorlig 

risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre sider 

ved vernet av offentlige interesser som omfattes av denne 

forordning, skal godkjenningsmyndigheten som ga god-

kjenningen, vurdere om den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller separate tekniske enheten er i samsvar med 

alle kravene i denne forordning. De berørte markedsdeltakerne 

skal samarbeide fullt ut med godkjennings- og/eller 

markedstilsynsmyndighetene. 

Dersom godkjenningsmyndigheten som ga godkjenningen, ved 

denne vurderingen finner at kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten ikke oppfyller kravene i 

denne forordning, skal den omgående kreve at de berørte 

markedsdeltakerne treffer egnede korrigerende tiltak for å 

bringe kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten i samsvar med disse kravene, trekke 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en 

rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom godkjenningsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes egnede 

korrigerende tiltak med hensyn til alle kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som ikke oppfyller 

kravene, og som den har brakt i omsetning, registrert eller er 

ansvarlig for ibruktaking av i Unionen. 

4.  Dersom markedsdeltakeren ikke treffer tilstrekkelige 

korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal de 

nasjonale myndighetene treffe egnede tiltak for å forby eller 

begrense tilgjengeliggjøring, registrering eller ibruktaking av 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som ikke oppfyller kravene, på deres nasjonale marked, 

trekke dem tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle dem. 

5.  De nasjonale myndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om tiltakene fastsatt 

i nr. 4. 

De opplysningene som gis, skal omfatte alle tilgjengelige 

opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten som ikke oppfyller kravene, dens eller dets 

opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og 

risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale 

tiltakene som er truffet, og de argumentene som vedkommende 

markedsdeltaker har framsatt. Godkjenningsmyndighetene skal 

særlig angi om det manglende samsvaret skyldes et av 

følgende: 

a)  at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, miljøvern eller andre sider 

ved vernet av offentlige interesser omfattet av denne 

forordning, 

b)  mangler ved de relevante rettsaktene oppført i vedlegg II. 

6.  Medlemsstatene skal innen en måned underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak 

som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha 

om vedkommende kjøretøys, systems, komponents eller 

separate tekniske enhets manglende samsvar og om eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 

reist innvendinger mot et tiltak truffet av en medlemsstat innen 

en måned etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 6 i denne 

artikkel, skal dette tiltaket vurderes av Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 47. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til vedkommende kjøretøy, 

system, komponent eller separate tekniske enhet, for eksempel 

at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten trekkes tilbake fra deres marked. 

Artikkel 47 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det ved framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 nr. 

3 og 4 reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående vurdere det nasjonale tiltaket etter samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne. På 

grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal 

Kommisjonen etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 73 nr. 2 beslutte om det nasjonale tiltaket anses 

for å være berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne om sin beslutning. 

2.  Dersom Kommisjonen anser det nasjonale tiltaket for å 

være berettiget, skal alle medlemsstatene treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten som ikke oppfyller kravene, 

trekkes tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen 

om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være 

uberettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke tilbake eller 

tilpasse tiltaket i samsvar med beslutningen nevnt i nr. 1.  
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3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget 

og kan tilskrives mangler i denne forordning eller i delegerte 

rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til 

denne forordning, skal Kommisjonen foreslå følgende egnede 

tiltak: 

a)  dersom det dreier seg om delegerte rettsakter eller 

gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal Kommisjonen foreslå nødvendige 

endringer av den aktuelle rettsakten, 

b)  dersom det dreier seg om UN-ECE-reglementer, skal 

Kommisjonen framlegge nødvendige utkast til endringer av 

relevante UN-ECE-reglementer etter den aktuelle 

framgangsmåten i henhold til den reviderte overenskomsten 

av 1958. 

Artikkel 48 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som oppfyller kravene, men som utgjør en alvorlig 

risiko 

1.  Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold til 

artikkel 46 nr. 1, finner at kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter, selv om de oppfyller gjeldende 

krav eller er riktig merket, utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko 

eller kan være til alvorlig skade for miljøet eller folkehelsen, 

skal den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle 

egnede tiltak for å sikre at vedkommende kjøretøy, system, 

komponent eller separate tekniske enhet når den/det bringes i 

omsetning eller registreres eller etter at den/det er tatt i bruk, 

ikke lenger utgjør slik risiko, eller for å trekke kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten 

tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en rimelig 

frist som de fastsetter ut fra risikoens art. Medlemsstaten kan 

nekte å registrere slike kjøretøyer inntil kjøretøyprodusenten 

har truffet alle egnede tiltak. 

2.  For et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet som nevnt i nr. 1 skal markedsdeltakeren sikre at 

det treffes korrigerende tiltak for alle slike kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som er brakt i 

omsetning, registrert eller tatt i bruk i Unionen. 

3.  Medlemsstaten nevnt i nr. 1 skal innen en måned 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å 

identifisere den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten, opprinnelsen og omsetnings-

kjeden for kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, den risikoen den/det utgjør samt arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående rådføre seg med medlems-

statene og den eller de berørte markedsdeltakerne, særlig 

godkjenningsmyndigheten som ga typegodkjenningen, og 

vurdere det nasjonale tiltaket som er truffet. På grunnlag av 

denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om de nasjonale 

tiltakene nevnt i nr. 1 anses for å være berettiget eller ikke, og 

om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart underrette dem og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 49 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som ikke er i samsvar med den godkjente typen 

1.  Dersom nye kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som ledsages av et samsvarssertifikat 

eller er påført et godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den 

godkjente typen, skal godkjenningsmyndigheten som ga EU-

typegodkjenningen, treffe de nødvendige tiltakene, herunder 

tilbakekalling av typegodkjenningen, for å sikre at produserte 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i samsvar med den godkjente typen. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal avvik fra opplysningene i EU-

typegodkjenningsdokumentet eller opplysningspakken anses å 

utgjøre manglende samsvar med den godkjente typen. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet påviser at nye 

kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

ledsages av et samsvarssertifikat eller er påført et godkjennings-

merke utstedt i en annen medlemsstat, ikke er i samsvar med 

den godkjente typen, kan den be godkjenningsmyndigheten 

som har gitt EU-typegodkjenningen, om å kontrollere at de 

produserte kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene fortsatt er i samsvar med den 

godkjente typen. Når godkjenningsmyndigheten som ga EU-

typegodkjenningen, mottar en slik anmodning, skal den snarest 

mulig og senest innen tre måneder etter at anmodningen blir 

framsatt, treffe nødvendige tiltak. 

4.  Godkjenningsmyndigheten skal be godkjennings-

myndigheten som ga EU-typegodkjenningen av et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet eller et delvis oppbygd 

kjøretøy, om å treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

produserte kjøretøyer bringes i samsvar med den godkjente 

typen dersom 

a)  et kjøretøys manglende samsvar i forbindelse med en EU-

typegodkjenning av kjøretøyer utelukkende kan tilskrives et 

systems, en komponents eller en separat teknisk enhets 

manglende samsvar, 

b)  et etappevis ferdigoppbygd kjøretøys manglende samsvar i 

forbindelse med en etappevis typegodkjenning utelukkende 

kan tilskrives manglende samsvar for et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet som inngår i det 

delvis oppbygde kjøretøyet, eller manglende samsvar for 

selve det delvis oppbygde kjøretøyet. 

5.  Når den berørte godkjenningsmyndigheten mottar en slik 

anmodning, skal den snarest mulig og senest innen tre måneder 

etter at anmodningen blir framsatt, treffe nødvendige tiltak, om 

nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndigheten som 

framsetter anmodningen.  
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6.  Dersom manglende samsvar konstateres, skal god-

kjenningsmyndigheten i den medlemsstaten som ga EU-

typegodkjenning av systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, eller for det delvis oppbygde kjøretøyet, treffe 

tiltakene fastsatt i nr. 1. 

Godkjenningsmyndighetene skal innen én måned underrette 

hverandre om tilbaketrekking av EU-typegodkjenning og 

grunngi dette. 

7.  Dersom godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegod-

kjenningen, bestrider at det foreligger mangel på samsvar som 

den er underrettet om, skal de berørte medlemsstatene forsøke å 

bilegge tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet og om 

nødvendig få i stand passende samråd for å komme fram til en 

løsning. 

Artikkel 50 

Bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan 

utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer 

ikke fungerer etter hensikten 

1.  Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at 

systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke 

fungerer etter hensikten, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, 

skal ikke bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk, og 

skal forbys, med mindre de er tillatt av en godkjennings-

myndighet i samsvar med artikkel 51 nr. 1 og 4. 

2.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for å utarbeide en liste over 

slike deler eller slikt utstyr på grunnlag av tilgjengelige opplys-

ninger, særlig opplysninger som er gitt av medlemsstatene med 

hensyn til 

a)  alvorlighetsgraden av risikoen for sikkerheten eller 

miljøprestasjonen til kjøretøyer der de aktuelle delene eller 

det aktuelle utstyret er montert, 

b)  mulige følger for forbrukere og produsenter i ettermarkedet 

dersom det i henhold til denne artikkel pålegges et eventuelt 

krav om tillatelse for deler eller utstyr. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmå-

ten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

3.  Nr. 1 får ikke anvendelse på originaldeler eller utstyr eller 

deler eller utstyr som er typegodkjent i samsvar med en av 

rettsaktene oppført i vedlegg II, med mindre godkjenningene 

gjelder andre aspekter enn dem som omfattes av nr. 1. 

Nr. 1 får ikke anvendelse på deler eller utstyr som produseres 

utelukkende for racerkjøretøyer som ikke er beregnet brukt på 

offentlige veier. Dersom deler eller utstyr som er tatt med i en 

liste som er utarbeidet ved en gjennomføringsrettsakt nevnt i  

nr. 2, brukes både til konkurransekjøring og på vei, kan disse 

delene og dette utstyret ikke gjøres tilgjengelig for 

offentligheten til bruk i veigående kjøretøyer med mindre de 

oppfyller kravene i denne artikkel. Kommisjonen skal eventuelt 

vedta bestemmelser for å identifisere delene eller utstyret nevnt 

i dette nummer. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om kravene som deler og 

utstyr nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal oppfylle. 

Disse kravene kan bygge på rettsaktene oppført i vedlegg II, 

eller kan bestå av en sammenligning av delene eller utstyret 

med miljø- eller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, 

eller deler av det, alt etter hva som er relevant. I alle tilfeller 

skal kravene sikre at delene eller utstyret ikke forringer 

funksjonen av systemer som er grunnleggende for kjøretøyets 

sikkerhet eller miljøprestasjon. 

Artikkel 51 

Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for 

grunnleggende systemers korrekte funksjon – tilknyttede 

krav 

1.  Med hensyn til artikkel 50 nr. 1 skal produsenten av deler 

eller utstyr framlegge for godkjenningsmyndigheten en søknad 

ledsaget av en prøvingsrapport utarbeidet av en utpekt teknisk 

instans, som erklærer at delene eller utstyret som det søkes om 

tillatelse for, oppfyller kravene nevnt i artikkel 50 nr. 4. 

Produsenten kan framlegge bare én søknad per type per del, og 

for bare én godkjenningsmyndighet. 

Dersom vedkommende myndighet i en annen medlemsstat ber 

om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt tillatelsen, 

innen en måned etter at anmodningen er mottatt, sende 

førstnevnte en kopi av det aktuelle tillatelsesdokumentet med 

vedlegg via et felles, sikkert elektronisk utvekslingssystem. 

Kopien kan også sendes i form av en sikker elektronisk fil. 

2.  Søknaden skal inneholde opplysninger om produsenten av 

deler eller utstyr, type, identifikasjons- og delenumre for delene 

eller utstyret, kjøretøyprodusentens navn, kjøretøytypen og 

eventuelt byggeår eller andre opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere kjøretøyet som delene eller utstyret skal monteres 

på. 

Dersom godkjenningsmyndigheten på grunnlag av prøvings-

rapporten og annen dokumentasjon finner det godtgjort at de 

aktuelle delene eller det aktuelle utstyret oppfyller kravene 

nevnt i artikkel 50 nr. 4, skal den tillate at delene eller utstyret 

bringes i omsetning og tas i bruk, med forbehold for nr. 4 annet 

ledd i denne artikkel. 

Godkjenningsmyndigheten skal omgående utstede et dokument 

til produsenten. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell og et nummereringssystem for dokumentet 

nevnt i nr. 2 tredje ledd i denne artikkel. Slike gjennomfø-

ringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2.  
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4.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som ga tillatelsen, om eventuelle endringer som 

har betydning for vilkårene for utstedelsen. Denne 

godkjenningsmyndigheten skal avgjøre om tillatelsen skal 

revideres eller utstedes på nytt, og om ytterligere prøvinger er 

nødvendig. 

Produsenten er ansvarlig for å sikre at delene eller utstyret 

produseres og fortsetter å bli produsert i samsvar med de 

vilkårene som tillatelsen ble gitt på. 

5.  Før tillatelse gis, skal godkjenningsmyndigheten 

kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger og fram-

gangsmåter for å sikre effektiv kontroll av produksjonssamsvar. 

Dersom godkjenningsmyndigheten finner at vilkårene for å 

utstede tillatelsen ikke lenger er oppfylt, skal den be 

produsenten treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at delene 

eller utstyret bringes i samsvar igjen. Om nødvendig skal den 

trekke tillatelsen tilbake. 

6.  Eventuelle uenigheter mellom godkjenningsmyndighetene 

i de forskjellige medlemsstatene i forbindelse med tillatelsen 

nevnt i nr. 2 annet ledd skal meldes til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å løse uenigheten, 

herunder om nødvendig kreve tilbakekalling av tillatelsen, etter 

å ha rådført seg med godkjenningsmyndighetene. 

7.  Inntil listen nevnt i artikkel 50 nr. 2 er utarbeidet, kan 

medlemsstatene beholde nasjonale bestemmelser om deler eller 

utstyr som kan påvirke korrekt funksjon av systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller miljøprestasjon. 

Artikkel 52 

Tilbakekalling av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  Dersom en produsent som er tildelt en EU-

typegodkjenning av hele kjøretøyer, i henhold til forordning 

(EF) nr. 765/2008 er forpliktet til å tilbakekalle kjøretøyer som 

er brakt i omsetning eller registrert, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet som er montert på kjøretøyet, 

utgjør en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, eller fordi en del som ikke er underlagt noen 

bestemte krav i henhold til typegodkjenningsregelverket, utgjør 

en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller miljøvern, skal 

denne produsenten umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som ga kjøretøyet godkjenning. 

2.  Dersom en produsent av systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er tildelt en EU-typegodkjenning, 

i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 er forpliktet til å 

tilbakekalle systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som er brakt i omsetning, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi de utgjør en alvorlig risiko 

for sikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, skal produsenten umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndigheten som ga godkjenningen. 

3.  Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten 

foreslå et sett med egnede løsninger for å nøytralisere den 

alvorlige risikoen nevnt i nr. 1 og 2. Godkjenningsmyndigheten 

skal omgående underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om de foreslåtte løsningene. 

Godkjenningsmyndighetene skal sikre at løsningene iverksettes 

effektivt i deres respektive medlemsstater. 

4.  Dersom den berørte godkjenningsmyndigheten anser 

løsningene som utilstrekkelige eller anser at de ikke blir 

iverksatt raskt nok, skal den omgående underrette god-

kjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen. 

Godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen, skal 

så underrette produsenten. Dersom produsenten ikke foreslår og 

iverksetter effektive korrigerende tiltak, skal godkjennings-

myndigheten som ga EU-typegodkjenningen, treffe alle 

nødvendige beskyttelsestiltak, herunder tilbakekalling av EU-

typegodkjenningen. Ved tilbakekalling av EU-typegod-

kjenningen skal godkjenningsmyndigheten innen en måned 

etter slik tilbakekalling underrette produsenten, godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene og Kommisjonen ved 

rekommandert brev eller på tilsvarende elektronisk måte. 

Artikkel 53 

Underretning om beslutninger og klageadgang 

1.  Alle beslutninger som treffes i henhold til denne 

forordning, og alle beslutninger om å nekte eller trekke tilbake 

EU-typegodkjenning, nekte registrering, forby eller begrense 

omsetning, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller 

kreve at et kjøretøy trekkes tilbake fra markedet, skal i detalj 

angi hvilke årsaker som ligger til grunn for disse beslutningene. 

2.  Enhver slik beslutning skal meddeles den berørte parten, 

som samtidig skal underrettes om den klageadgangen som 

foreligger i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte 

medlemsstaten, og om fristen for slik klage. 

KAPITTEL XIII 

INTERNASJONALE REGLER 

Artikkel 54 

UN-ECE-reglementer som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  UN-ECE-reglementer eller endringer av disse som 

Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt, og som er 

oppført i denne forordning eller i de delegerte rettsaktene som 

er vedtatt i henhold til denne forordning, skal inngå i kravene til 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy.  
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2.  Medlemsstatenes godkjenningsmyndigheter skal godta 

godkjenninger som er gitt i samsvar med UN-ECE-reglementene 

nevnt i nr. 1, og eventuelt relevante godkjenningsmerker, 

istedenfor tilsvarende godkjenninger og godkjenningsmerker gitt 

i samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene som 

er vedtatt i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom Unionen har stemt for et UN-ECE-reglement eller 

endringer av det med henblikk på EU-typegodkjenning av 

kjøretøyer, skal Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i 

samsvar med artikkel 75 for å gjøre UN-ECE-reglementet eller 

endringene av det obligatoriske, og for å endre denne 

forordning eller endre de delegerte rettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning, alt etter hva som er relevant. 

Den delegerte rettsakten skal angi datoene for obligatorisk 

anvendelse av UN-ECE-reglementet eller endringene av det, og 

skal eventuelt omfatte overgangsbestemmelser. 

Kommisjonen skal vedta særlige delegerte rettsakter som angir 

den obligatoriske anvendelsen av UN-ECE-reglementer. 

KAPITTEL XIV 

FRAMLEGGING AV TEKNISKE OPPLYSNINGER 

Artikkel 55 

Opplysninger beregnet på brukere 

1.  I forbindelse med de opplysningene som er fastsatt i 

denne forordning, eller i de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, kan ikke produsenten framlegge tekniske 

opplysninger som avviker fra de opplysningene godkjennings-

myndigheten har godkjent. 

2.  Dersom det er fastsatt i en delegert rettsakt eller en 

gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal produsenten stille alle relevante opplysninger 

og all nødvendig veiledning til rådighet for brukerne med 

beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for 

bruken av et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal framlegges på det eller 

de offisielle språkene i den medlemsstaten der kjøretøyet skal 

bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk. De skal, etter å 

ha blitt godtatt av godkjenningsmyndigheten, inngå i 

brukerveiledningen. 

Artikkel 56 

Opplysninger beregnet på produsenter av komponenter 

eller separate tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal stille alle opplysninger, 

herunder eventuelt tegninger nevnt i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, og som er nødvendige for EU-typegodkjenning av 

komponenter eller separate tekniske enheter eller for en 

tillatelse i henhold til artikkel 50, til rådighet for produsenter av 

komponenter eller separate tekniske enheter. 

Kjøretøyprodusenten kan pålegge produsentene av 

komponenter eller separate tekniske enheter en bindende avtale 

for å bevare fortroligheten til opplysninger som ikke er offentlig 

tilgjengelige, herunder opplysninger i forbindelse med 

immaterialrett. 

2.  En produsent av komponenter eller separate tekniske 

enheter skal, i egenskap av å være innehaver av et EU-

typegodkjenningsdokument som i samsvar med artikkel 31 

nr. 4 omfatter bruksbegrensninger eller særlige monterings-

vilkår eller begge deler, framlegge detaljerte opplysninger om 

dette for kjøretøyprodusenten. 

Dersom det er fastsatt i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

denne forordning, skal produsenten av komponenter eller 

separate tekniske enheter sammen med de produserte kompo-

nentene eller separate tekniske enhetene framlegge instruk-

sjoner om bruksbegrensninger eller særlige monteringsvilkår 

eller begge deler. 

KAPITTEL XV 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG 

VEDLIKEHOLD 

Artikkel 57 

Produsentenes plikter 

1.  Produsentene skal gi uavhengige operatører ubegrenset, 

rask og enkel tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på nettsteder med et standardisert 

format. Denne tilgangen skal særlig gis på en slik måte at det 

sikres likebehandling i forhold til mulighetene og tilgangen for 

autoriserte forhandlere og reparatører. Denne plikten gjelder 

ikke dersom et kjøretøy er godkjent som et kjøretøy produsert i 

små serier. 

2.  Inntil Kommisjonen har vedtatt en felles standard, skal 

opplysningene nevnt i nr. 1 framlegges på en konsekvent måte 

slik at de kan behandles av uavhengige operatører med en 

rimelig innsats. 

Produsentene skal også gjøre opplæringsmateriell tilgjengelig 

for uavhengige operatører og autoriserte forhandlere og 

reparatører. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte følgende: 

a)  et utvetydig understellsnummer, 

b)  servicehåndbøker, herunder reparasjons- og vedlikeholds-

registre og vedlikeholdsplaner, 

c)  tekniske håndbøker og tekniske meldinger, 

d)  komponent- og diagnostiseringsopplysninger (for eksempel 

laveste og høyeste teoretiske verdier for målinger), 

e)  koplingsskjemaer,  
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f)  diagnostiske feilkoder, herunder produsentspesifikke koder, 

g)  programvareidentifikasjonsnummer og kalibreringskontroll-

nummer for vedkommende kjøretøytype, 

h)  opplysninger gitt om og ved hjelp av egne verktøy og eget 

utstyr, 

i)  opplysninger om dataregistrering og om toveis kontroll og 

prøving, 

j)  arbeidsenheter. 

4.  Autoriserte forhandlere eller reparatører innen distribu-

sjonssystemet til en bestemt kjøretøyprodusent skal anses som 

en uavhengig operatør for denne forordnings formål dersom 

disse yter reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for kjøretøyer 

som omfattes av en annen kjøretøyprodusents distribusjons-

system, som de ikke er medlemmer av. 

5.  Opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

skal alltid være tilgjengelige, bortsett fra når det er behov for 

vedlikehold av informasjonssystemet. 

6.  Når det gjelder produksjon av og service på OBD-

kompatible reserve- eller servicedeler samt diagnostise-

ringsverktøy og prøvingsutstyr, skal produsentene uten 

forskjellsbehandling gi relevante opplysninger om egendia-

gnosesystemet og reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer til 

alle berørte parter som produserer eller reparerer deler, 

diagnostiseringsverktøy eller prøvingsutstyr. 

7.  Når det gjelder utforming og produksjon av motorvogn-

utstyr til kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, skal 

produsentene uten forskjellsbehandling gi relevante opplys-

ninger om egendiagnosesystemet og reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer til alle berørte parter som produserer, installerer 

eller reparerer utstyr til kjøretøyer som bruker alternativt 

drivstoff. 

8.  Når produsenten søker om EU-typegodkjenning, skal 

vedkommende godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at 

denne forordning blir overholdt når det gjelder opplysningene 

som kreves i henhold til denne artikkel. 

Dersom slike opplysninger ved tidspunktet for søknad om EU-

typegodkjenning ikke er tilgjengelige eller ikke er i samsvar 

med denne forordning og de delegerte rettsaktene og gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

skal produsenten legge fram disse opplysningene innen seks 

måneder fra tidspunktet for typegodkjenningen. 

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell for et sertifikat for tilgang til opplysninger 

om egendiagnosesystemet og reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet, som overfor godkjenningsmyndigheten gir slikt 

bevis på samsvar. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. 

9.  Dersom slikt samsvarsbevis ikke er framlagt innen fristen 

nevnt i nr. 8 annet ledd, skal godkjenningsmyndigheten treffe 

egnede tiltak for å sikre samsvar. 

10.  Produsenten skal gjøre senere endringer av og tillegg til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig på produsentens nettsteder, samtidig som de gjøres 

tilgjengelig for autoriserte reparatører. 

11.  Dersom reparasjons- og vedlikeholdsregistrene for et 

kjøretøy oppbevares i en sentral database som tilhører kjøretøy-

produsenten eller forvaltes på vegne av denne, skal uavhengige 

reparatører ha tilgang til slike registre omkostningsfritt og 

kunne registrere opplysninger om reparasjons- og vedlike-

holdsarbeid som de har utført. 

12.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 der det fastsettes nærmere 

opplysninger om kravene med hensyn til tilgang til 

opplysninger om vedlikehold og reparasjon, særlig tekniske 

spesifikasjoner om hvordan opplysninger om vedlikehold og 

reparasjon skal framlegges. 

Artikkel 58 

Forpliktelser dersom det er flere 

typegodkjenningsinnehavere 

1.  Når det gjelder trinnvis typegodkjenning eller etappevis 

typegodkjenning, er den produsenten som er ansvarlig for den 

respektive typegodkjenningen, også ansvarlig for å sende 

reparasjonsopplysninger om det bestemte systemet, den 

bestemte komponenten eller separate tekniske enheten eller for 

den bestemte etappen til både sluttprodusenten og uavhengige 

operatører. 

2.  Sluttprodusenten er ansvarlig for å gi opplysninger om 

hele kjøretøyet til uavhengige operatører. 

Artikkel 59 

Avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

1.  Produsentene kan pålegge rimelige og forholdsmessige 

avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer som omfattes av denne forordning. 

En avgift er ikke rimelig eller forholdsmessig dersom den er til 

hinder for slik tilgang ved at den ikke tar i betraktning i hvilket 

omfang den uavhengige operatøren benytter opplysningene. 

2.  Produsentene skal på daglig, månedlig og årlig basis gjøre 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig, med avgifter for tilgang til slike opplysninger som 

varierer i samsvar med de respektive tidsperiodene som det gis 

tilgang for.  
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Artikkel 60 

Forum for tilgang til opplysninger om kjøretøyer 

Anvendelsesområdet for virksomheten som utøves av forumet 

for tilgang til opplysninger om kjøretøyer opprettet i samsvar 

med artikkel 13 nr. 9 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer(1) skal utvides til kjøretøyene som omfattes av denne 

forordning. 

På grunnlag av bevis for tilsiktet eller utilsiktet misbruk av 

opplysninger om egendiagnosesystemer og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet skal forumet nevnt i første ledd gi 

Kommisjonen råd om tiltak for å hindre slik misbruk av 

opplysninger. 

KAPITTEL XVI 

UTPEKING AV OG UNDERRETNING OM TEKNISKE 

INSTANSER 

Artikkel 61 

Krav som gjelder tekniske instanser 

1.  Utpekende godkjenningsmyndigheter skal før de utpeker 

en teknisk instans i henhold til artikkel 63, sikre at den tekniske 

instansen oppfyller kravene fastsatt i nr. 2–9 i denne artikkel. 

2.  Med forbehold for artikkel 64 nr. 1 skal det opprettes en 

teknisk instans i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og den skal være en juridisk person. 

3.  En teknisk instans skal være en tredjemann som er 

uavhengig av prosessen med å konstruere, produsere, levere 

eller vedlikeholde kjøretøyet, systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten den vurderer. 

Et organ som tilhører en sammenslutning av foretak eller en 

yrkessammenslutning som representerer foretak som deltar i 

konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller 

vedlikehold av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som organet vurderer, prøver eller inspiserer, 

kan anses for å oppfylle kravene i første ledd, forutsatt at det er 

godtgjort at organet er uavhengig og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4.  En teknisk instans, dens øverste ledelse og det personalet 

som er ansvarlig for å utføre de virksomhetskategoriene som de 

er utpekt til i samsvar med artikkel 63 nr. 1, skal ikke være 

konstruktør, produsent eller leverandør av eller den som 

vedlikeholder de kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene som de vurderer, og skal heller ikke 

representere parter som er engasjert i denne virksomheten. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter nevnt i nr. 3 i 

  

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

denne artikkel som er nødvendig for driften av den tekniske 

instansen eller bruken av slike kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter for personlige 

formål. 

En teknisk instans skal sikre at dens datterforetaks eller 

underleverandørs virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten ved de virksomhets-

kategoriene som den er utpekt til. 

5.  En teknisk instans og dens personale skal utføre de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til, med den høyeste 

grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske 

kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være 

utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av 

økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller 

resultatene av deres vurderingsvirksomhet, særlig slik press 

eller påvirkning som kommer fra personer eller grupper av 

personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten. 

6.  En teknisk instans skal være i stand til å utføre alle 

virksomhetskategorier som den er utpekt til i samsvar med 

artikkel 63 nr. 1, ved at den på tilfredsstillende måte overfor 

dens utpekende godkjenningsmyndighet kan dokumentere at 

den har 

a)  personale med hensiktsmessige ferdigheter, 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 å sikre åpenhet rundt disse framgangsmåtene og at de 

kan reproduseres, 

c)  framgangsmåter for utøvelsen av de virksomhets-

kategoriene som den søker om å bli utpekt til, som tar 

behørig hensyn til hvor kompleks den/det aktuelle 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller separate 

tekniske enhetens teknologi er, samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg, og 

d)  midler som er nødvendige for på en hensiktsmessig måte å 

utføre de oppgavene som er knyttet til de 

virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, 

og at den har tilgang til alt nødvendig utstyr eller 

nødvendige anlegg. 

I tillegg skal den overfor den utpekende godkjennings-

myndigheten dokumentere at den overholder standardene 

fastsatt i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 65, og som er relevante for de virksomhetskategoriene 

den er utpekt til. 

7.  Det skal garanteres at den tekniske instansen, deres 

øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartiske. De skal 

ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres 

uavhengighet eller integritet i forbindelse med de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til.  
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8.  Tekniske instanser skal tegne ansvarsforsikring knyttet til 

sin virksomhet, med mindre medlemsstaten påtar seg 

erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning, eller 

medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

9.  Den tekniske instansens personale skal ha 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, unntatt 

overfor den utpekende godkjenningsmyndigheten, eller dersom 

unionsretten eller nasjonal lovgivning krever det. 

Eiendomsretten skal beskyttes. 

Artikkel 62 

Tekniske instansers datterforetak og underleverandører 

1.  De tekniske instansene kan overdra noe av den 

virksomheten som de er utpekt til i samsvar med artikkel 63 nr. 

1, eller la slik virksomhet bli utøvd av et datterforetak, bare 

dersom den utpekende godkjenningsmyndigheten har godkjent 

det. 

2.  Dersom en teknisk instans overdrar bestemte oppgaver 

knyttet til de virksomhetskategoriene som den er utpekt til, eller 

benytter seg av et datterforetak, skal den sikre at 

underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene 

definert i artikkel 61, og skal underrette den utpekende 

godkjenningsmyndigheten om dette. 

3.  De tekniske instansene skal påta seg det fulle ansvaret for 

de oppgavene som utføres av deres underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

4.  De tekniske instansene 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 63 

Utpeking av tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal utpekes til én eller flere av 

følgende fire virksomhetskategorier, avhengig av ansvars-

område: 

a)  kategori A: tekniske instanser som ved egne anlegg utfører 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg II, 

b)  kategori B: tekniske instanser som fører tilsyn med 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg II, dersom slike prøvinger er utført ved 

produsentens anlegg eller en tredjemanns anlegg, 

c)  kategori C: tekniske instanser som regelmessig vurderer og 

overvåker produsentens framgangsmåter for å kontrollere 

produksjonssamsvar, 

d)  kategori D: tekniske instanser som fører tilsyn med eller 

utfører prøvinger eller inspeksjoner i forbindelse med 

overvåkingen av produksjonssamsvar. 

2.  En godkjenningsmyndighet kan utpekes som teknisk 

instans for én eller flere av virksomhetene nevnt i nr. 1. 

3.  Andre tekniske instanser i tredjestater enn dem som er 

utpekt i samsvar med artikkel 64, kan meldes i henhold til 

artikkel 67, men bare dersom slik godkjenning av tekniske 

instanser er fastsatt ved en bilateral avtale mellom Unionen og 

den berørte tredjestaten. Dette skal ikke hindre en teknisk 

instans som er etablert i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 61 nr. 2, i å etablere 

datterforetak i tredjestater, forutsatt at datterforetakene ledes 

direkte og styres av den utpekte tekniske instansen. 

Artikkel 64 

Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

1.  En akkreditert intern teknisk instans hos en produsent kan 

utpekes bare til virksomhet i kategori A som gjelder tekniske 

krav der egenprøving er tillatt i henhold til en delegert rettsakt 

vedtatt i henhold til denne forordning. Denne tekniske instansen 

skal utgjøre en atskilt og egen del av foretaket og skal ikke 

delta i konstruksjon, produksjon, levering eller vedlikehold av 

de kjøretøyene, systemene, komponentene eller separate 

tekniske enhetene som den vurderer. 

2.  En akkreditert intern teknisk instans skal oppfylle 

følgende krav: 

a)  I tillegg til å være utpekt av godkjenningsmyndigheten i en 

medlemsstat skal den være akkreditert av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 og etter standardene og 

framgangsmåtene nevnt i artikkel 65 i denne forordning. 

b)  Den akkrediterte interne tekniske instansen og dens 

personale skal være organisatorisk atskilt fra foretaket som 

de utgjør en del av, og ha rapporteringsmetoder som sikrer 

at de er upartiske og dokumentere dette overfor det 

relevante nasjonale akkrediteringsorganet. 

c)  Verken den akkrediterte interne tekniske instansen eller 

dens personale skal delta i virksomhet som kan være i strid 

med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til. 

d)  Den akkrediterte interne tekniske instansen skal yte sine 

tjenester bare overfor det foretaket som den utgjør en del 

av. 

3.  En akkreditert intern teknisk instans trenger ikke å meldes 

til Kommisjonen med hensyn til artikkel 67, men opplysninger 

om dens akkreditering skal på anmodning fra vedkommende 

myndighet gis av det foretaket som den utgjør en del av, eller 

av det nasjonale akkrediteringsorganet til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten.  
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Artikkel 65 

Framgangsmåte for kvalitetsstandarder for og vurdering av 

tekniske instanser 

For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye 

nivået for kvalitetsstandarder i alle medlemsstater, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om de standardene som de tekniske 

instansene skal oppfylle, og om framgangsmåten for vurdering 

av dem i samsvar med artikkel 66 og akkrediteringen av dem i 

samsvar med artikkel 64. 

Artikkel 66 

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 forordning. Rapporten kan omfatte et 

akkrediteringsbevis utstedt av et akkrediteringsorgan. 

2.  Vurderingen som rapporten nevnt i nr. 1 bygger på, skal 

foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i en delegert 

rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 65. Vurderingsrapporten 

skal revideres minst hvert tredje år. 

3.  Vurderingsrapporten skal på anmodning oversendes 

Kommisjonen. Dersom vurderingen ikke bygger på et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som attesterer at den tekniske instansen oppfyller kravene i 

denne forordning, skal i slike tilfeller den utpekende 

godkjenningsmyndigheten framlegge for Kommisjonen 

underlagsdokumenter som attesterer den tekniske instansens 

kvalifikasjoner og de ordningene som er iverksatt for å sikre at 

den tekniske instansen overvåkes regelmessig av den utpekende 

godkjenningsmyndigheten, og som oppfyller kravene i denne 

forordning og de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning. 

En godkjenningsmyndighet som har til hensikt å bli utpekt som 

teknisk instans i samsvar med artikkel 63 nr. 2, skal dokumen-

tere samsvar gjennom 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 personale som deltar i den 

virksomheten som vurderes. 

4.  En akkreditert intern teknisk instans skal overholde de 

relevante bestemmelsene i denne artikkel. 

Artikkel 67 

Framgangsmåter for underretning 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn, 

adresse, herunder elektronisk adresse, ansvarlige personer og 

virksomhetskategori for hver tekniske instans de har utpekt, 

samt alle senere endringer av disse utpekingene. Underretnin-

gen skal angi hvilke områder oppført i vedlegg II de tekniske 

instansene er utpekt for. 

2.  En teknisk instans kan drive virksomhetene nevnt i 

artikkel 63 nr. 1 på vegne av den utpekende godkjennings-

myndigheten bare dersom den 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 virksomheter den vil drive i 

samsvar med artikkel 63 nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal underrettes om senere relevante 

endringer av utpekingen. 

5.  Dersom en bestemt organisasjon eller et vedkommende 

organ som utfører en virksomhet som ikke er oppført i artikkel 

63 nr. 1, skal utpekes i henhold til en rettsakt oppført i vedlegg 

II, skal underretningen gis i samsvar med denne artikkel. 

6.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over og opplysninger om de tekniske instansene som er meldt i 

samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 68 

Endringer av utpekinger 

1.  Dersom en utpekende godkjenningsmyndighet har 

fastslått eller er blitt underrettet om at en teknisk instans som er 

utpekt av den, ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning, eller at den ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

nevnte utpekende myndighet enten begrense, midlertidig 

oppheve eller trekke tilbake utpekingen, avhengig av hvor 

alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. Medlemsstaten som har meldt denne tekniske 

instansen, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Kommisjonen skal endre de offentliggjorte opplysningene 

nevnt i artikkel 67 nr. 6 tilsvarende. 

2.  Ved begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av utpekingen 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 utpekende 

godkjenningsmyndighet eller for markedstilsynsmyndighetene 

på deres anmodning. 

Artikkel 69 

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.  
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3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at en teknisk instans ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

utpekingen, skal den underrette den utpekende godkjennings-

myndighetens medlemsstat om dette, med sikte på i samarbeid 

med den aktuelle medlemsstaten å fastsette nødvendige 

korrigerende tiltak, og skal anmode den om å treffe disse 

korrigerende tiltakene, herunder om nødvendig tilbaketrekking 

av utpekingen. 

Artikkel 70 

Krav til tekniske instansers virksomhet 

1.  De tekniske instansene skal utføre de virksomhets-

kategoriene som de er utpekt til, på vegne av utpekende 

godkjenningsmyndighet og i samsvar med vurderings- og 

prøvingsprosedyrene fastsatt i denne forordning og rettsaktene 

oppført i vedlegg II. 

De tekniske instansene skal føre tilsyn med eller utføre de 

prøvingene som kreves for godkjenning, eller de inspeksjonene 

som er angitt i denne forordning eller i en av rettsaktene oppført 

i vedlegg II, med mindre alternative framgangsmåter er tillatt. 

De tekniske instansene skal ikke utføre prøvinger, vurderinger 

eller inspeksjoner som de ikke er utpekt til av sin 

godkjenningsmyndighet. 

2.  De tekniske instansene skal til enhver tid 

a)  la sin utpekende godkjenningsmyndighet eventuelt være til 

stede under samsvarsvurderingen, og 

b)  med forbehold for artikkel 61 nr. 9 og artikkel 71 på 

anmodning gi sin utpekende godkjenningsmyndighet 

opplysninger om sine virksomhetskategorier som hører inn 

under denne forordnings anvendelsesområde. 

3.  Dersom en teknisk instans finner at en produsent ikke har 

oppfylt kravene i denne forordning, skal den rapportere dette til 

den utpekende godkjenningsmyndigheten, med sikte på at den 

utpekende godkjenningsmyndigheten skal kreve at produsenten 

treffer egnede korrigerende tiltak og følgelig ikke utsteder et 

typegodkjenningsdokument, med mindre de egnede kor-

rigerende tiltakene er truffet på en måte som kan godkjennes av 

godkjenningsmyndigheten. 

4.  Dersom en teknisk instans som handler på vegne av den 

utpekende godkjenningsmyndigheten, ved overvåking av 

produksjonssamsvar etter utstedelse av et typegodkjennings-

dokument finner at et kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet ikke lenger oppfyller kravene i denne 

forordning, skal den rapportere dette til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten. Godkjenningsmyndigheten skal 

treffe egnede tiltak som fastsatt i artikkel 33. 

Artikkel 71 

Opplysningskrav til tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal underrette sin utpekende 

godkjenningsmyndighet om følgende: 

a)  eventuelt manglende samsvar som kan kreve en nektelse, 

begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av 

et typegodkjenningsdokument, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene 

for utpeking, 

c)  alle anmodninger om opplysninger som de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene 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. 

KAPITTEL XVII 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG DELEGERTE 

RETTSAKTER 

Artikkel 72 

Gjennomføringsrettsakter 

Med henblikk på å nå målene i denne forordning og for å kunne 

fastsette ensartede vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning skal Kommisjonen etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2 vedta 

gjennomføringsrettsakter der det fastsettes følgende gjennom-

føringstiltak: 

a)  modellen for produsentens erklæring om holdbarheten for 

systemer, deler og utstyr som er avgjørende for 

funksjonssikkerheten, som nevnt i artikkel 22 nr. 7, 

b)  modeller for opplysningsdokumentet og opplysnings-

mappen nevnt i artikkel 27 nr. 4, 

c)  nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumen-

ter nevnt i artikkel 29 nr. 4, 

d)  modellen for EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i 

artikkel 30 nr. 2, 

e)  modellen for prøvingsresultatarket vedlagt EU-typegod-

kjenningsdokumentet nevnt i artikkel 30 nr. 3, 

f)  modellen for listen over gjeldende krav eller rettsakter 

nevnt i artikkel 30 nr. 6, 

g)  de allmenne kravene til formatet på prøvingsrapporten 

nevnt i artikkel 32 nr. 1,  
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h)  modellen for samsvarssertifikatet nevnt i artikkel 38 nr. 2, 

i)  modellen for EU-typegodkjenningsmerket nevnt i artikkel 

39 nr. 3, 

j)  tillatelsene til å gi EU-typegodkjenninger som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper nevnt i artikkel 40 nr. 3, 

k)  modellene for typegodkjenningsdokument og samsvars-

sertifikat med hensyn til ny teknologi eller nye prinsipper 

nevnt i artikkel 40 nr. 4, 

l)  tillatelsene som gir medlemsstatene mulighet til å utvide 

typegodkjenningen nevnt i artikkel 41 nr. 2, 

m)  listen over deler eller utstyr nevnt i artikkel 50 nr. 2, 

n)  modellen og nummereringssystemet for dokumentet nevnt i 

artikkel 51 nr. 3 samt alle aspekter i forbindelse med 

framgangsmåten for tillatelse nevnt i nevnte artikkel, 

o)  modellen for sertifikatet som overfor godkjennings-

myndigheten gir bevis på samsvar som nevnt i artikkel 57 

nr. 8. 

Artikkel 73 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for 

motorvogner nedsatt ved artikkel 40 i direktiv 2007/46/EF. 

Nevnte komité er en komité i henhold til forordning (EU)  

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom Komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 74 

Endring av vedleggene 

Med forbehold for de andre bestemmelsene i denne forordning 

om endringen av dens vedlegg skal Kommisjonen også gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

75 når det gjelder endringer av 

i)  vedlegg II del B og C1 om innføring av ytterligere krav til 

funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjon for under-

gruppe L7e-A tunge veigående firehjuls motorsykler, 

ii)  vedlegg II og V for å innføre rettsakthenvisninger og 

rettelser, 

iii)  vedlegg V del B for å endre de relevante referanse-

drivstoffene, 

iv)  vedlegg VI del C og D for å ta hensyn til resultatene av 

undersøkelsen nevnt i artikkel 23 nr. 4, og vedtakelsen av 

UN-ECE-reglementer. 

Artikkel 75 

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 rettsaker nevnt i artikkel 

18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 

6, artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 22. mars 2013. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 18 nr. 3, 

artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 6, 

artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 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.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 18 nr. 3, 

artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 6, 

artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 skal tre i kraft 

bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den innen en frist på to måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ forlenges denne fristen med to måneder.  
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KAPITTEL XVIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 76 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner ved markeds-

deltakeres overtredelse av denne forordning og de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning. De skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til over-

tredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 

23. mars 2015 underrette Kommisjonen om disse bestemmel-

sene, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene. 

2.  De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner, 

skal omfatte 

a)  framlegging av falske erklæringer under framgangsmåtene 

for godkjenning eller under framgangsmåter som fører til en 

tilbakekalling, 

b)  forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning, 

c)  tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifika-

sjoner som vil kunne føre til tilbakekalling, nektelse eller 

tilbaketrekking av typegodkjenning, 

d)  bruk av manipulasjonsinnretninger, 

e)  nekting av tilgang til opplysninger, 

f)  markedsdeltakere som gjør kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter eller separate tekniske enheter som er underlagt god-

kjenning, tilgjengelig på markedet uten slik godkjenning, 

eller som forfalsker dokumenter eller merking med slik 

hensikt. 

Artikkel 77 

Overgangsbestemmelser 

1.  Med forbehold for andre bestemmelser i denne forordning 

skal denne forordning ikke ugyldiggjøre noen EU-typegod-

kjenning gitt til kjøretøyer eller til systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter før 1. januar 2016. 

2.  Med mindre annet er bestemt, skal EU-typegodkjenninger 

som er gitt til kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i henhold til rettsaktene nevnt i artikkel 81  

nr. 1, fortsatt være gyldige fram til de datoene som er angitt i 

vedlegg IV for de eksisterende kjøretøytypene. 

3.  Som unntak fra denne forordning skal nye kjøretøytyper i 

gruppe L1e, L2e og L6e eller nye systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er beregnet på slike kjøretøy-

typer, fortsatt bli typegodkjent i henhold til direktiv 2002/24/EF 

fram til 31. desember 2016. 

4.  Godkjenningsmyndighetene skal fortsatt gi utvidelse av 

godkjenninger av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er nevnt i nr. 1, i samsvar med 

direktiv 2002/24/EF og alle andre direktiver oppført i artikkel 

81 nr. 1. Slike godkjenninger skal imidlertid ikke brukes i den 

hensikt å oppnå typegodkjenning av hele kjøretøyer i henhold 

til denne forordning. 

5.  Som unntak fra direktiv 2002/24/EF skal det også gis 

typegodkjenning av kjøretøyer som senest 31. desember 2015 er i 

samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning om krav til miljøprestasjon 

og framdriftsytelse som nevnt i vedlegg II del A. 

I slike tilfeller skal nasjonale myndigheter ikke forby, begrense 

eller hindre at kjøretøyer som er i samsvar med den godkjente 

typen, registreres, bringes i omsetning eller tas i bruk. 

Artikkel 78 

Rapport 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2020 underrette 

Kommisjonen om anvendelsen av de framgangsmåtene for 

typegodkjenning som er fastsatt i denne forordning. 

2.  På grunnlag av opplysningene gitt i henhold til nr. 1 skal 

Kommisjonen innen 31. desember 2021 framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne 

forordning. I rapporten skal det særlig vurderes om det på 

grunnlag av erfaringer fra anvendelsen av denne forordning 

også vil være hensiktsmessig å fastsette i kapittel X at det er 

mulig med EU-typegodkjenning av små serier. Dersom 

Kommisjonen finner det nødvendig, skal den framlegge et 

forslag om dette. 

Artikkel 79 

Kontroll av avanserte bremseanlegg 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2019 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet. 

2.  Rapporten skal omfatte en utredning av obligatorisk 

montering på motorsykler i undergruppe L3e-A1 av et 

blokkeringsfritt bremseanlegg og et supplerende kombinert 

bremseanlegg etter produsentens valg. Rapporten skal bygge på 

en vurdering av den tekniske gjennomførbarheten av et slikt 

krav, en kostnadseffektivitetsanalyse, en trafikkulykkesanalyse 

og samråd med berørte parter. Rapporten skal dessuten ta 

hensyn til eksisterende, tilknyttede europeiske og internasjonale 

standarder. 

3.  Med hensyn til rapporten fastsatt i nr. 2 skal medlems-

statene innen 31. desember 2017 framlegge for Kommisjonen 

statistikk over trafikkulykker med de berørte motorsyklene i de 

foregående fire årene, som bygger på kjøretøyklassifiseringen 

som er fastsatt i vedlegg I, og den typen av avansert bremse-

anlegg som er montert.  
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4.  På grunnlag av resultatene i rapporten skal Kommisjonen 

vurdere å framlegge et forslag til regelverk om obligatorisk 

montering av avanserte bremseanlegg på de berørte under-

gruppene av kjøretøyer. 

Artikkel 80 

Kontroll av individuelle godkjenninger av kjøretøyer 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2022 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om områdene nevnt i 

nr. 3. 

2.  Rapporten skal bygge på samråd med berørte parter og 

skal ta hensyn til eksisterende, tilknyttede europeiske og 

internasjonale standarder. 

3.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2021 framlegge 

for Kommisjonen en rapport om 

a)  antallet individuelle godkjenninger som de nasjonale 

myndighetene i vedkommende medlemsstat etter  

1. januar 2016 har gitt per år til kjøretøyer i gruppe L, før 

deres første registrering, 

b)  hvilke nasjonale kriterier slike godkjenninger ble bygd på, i 

den grad disse kriteriene avvek fra de kravene som er 

obligatoriske for EU-typegodkjenning. 

4.  Rapporten skal eventuelt ledsages av forslag til regelverk, 

og skal undersøke medtakelsen av individuelle godkjenninger i 

denne forordning på grunnlag av harmoniserte krav. 

Artikkel 81 

Oppheving 

1.  Uten at det berører artikkel 77 i denne forordning 

oppheves direktiv 2002/24/EF samt direktiv 93/14/EØF, 

93/30/EØF, 93/33/EØF, 93/93/EØF, 95/1/EF, 97/24/EF, 

2000/7/EF, 2002/51/EF, 2009/62/EF, 2009/67/EF, 2009/78/EF, 

2009/79/EF, 2009/80/EF og 2009/139/EF med virkning fra  

1. januar 2016. 

2.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og med hensyn til 

direktiv 2002/24/EF leses som angitt i sammenligningstabellen 

i vedlegg IX. 

Artikkel 82 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Fra 22. mars 2013 skal nasjonale myndigheter ikke nekte å gi 

EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en ny 

kjøretøytype, eller forby registrering, omsetning eller ibrukta-

king av et nytt kjøretøy dersom det aktuelle kjøretøyet er i 

samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, dersom en produsent ber om det. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 15. januar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kjøretøyklassifisering 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L1e–L7e Alle kjøretøyer i gruppe L 1)  lengde ≤ 4 000 mm eller ≤ 3 000 mm for et L6e-B-kjøretøy eller ≤ 3 700 mm for et L7e-C-kjøretøy og 

2)  bredde ≤ 2 000 mm eller ≤ 1 000 mm for et L1e-kjøretøy eller ≤ 1 500 mm for et L6e-B- eller L7e-C-kjøretøy og 

3)  høyde ≤ 2 500 mm og 

 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L1e Lett tohjuls motorvogn 4)  to hjul og med framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en forbrenningsmotor med elektrisk tenning utgjør en del av kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

6)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W og 

8)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L1e-A Motordrevet sykkel 9)  tråsykler utstyrt med hjelpeframdriftsmiddel, der hovedformålet er å hjelpe til med pedalframdriften, og 

10)  effekten av hjelpeframdriftsmiddelet slås av når kjøretøyets hastighet er ≤ 25 km/t, og 

11)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 1000 W og 

12)  en motorsykkel med tre eller fire hjul som oppfyller de supplerende særskilte kriteriene for klassifisering i undergruppe 9)–11), klassifiseres som 

teknisk likeverdig med et tohjuls L1e-A-kjøretøy. 

L1e-B Tohjuls moped 9)  alle andre kjøretøyer i L1e-gruppen som ikke kan klassifiseres etter kriteriene 9)–12) for et L1e-A-kjøretøy. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L2e Trehjuls moped 4)  tre hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en forbrenningsmotor med elektrisk tenning eller slagvolum ≤ 500 cm3 dersom en forbrenningsmotor med 

kompresjonstenning utgjør en del av kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

6)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W og 

8)  masse i driftsferdig stand ≤ 270 kg og 

9)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L2e-P Trehjuls moped for persontransport 10)  andre L2e-kjøretøyer enn dem som oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L2e-U-kjøretøy. 

L2e-U Trehjuls moped til nyttebruk 10)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a)  lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × største breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L3e(2) Tohjuls motorsykkel 4)  to hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten og 

6)  tohjuls kjøretøy som ikke kan klassifiseres i gruppe L1e. 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L3e-A1 Motorsykkel med lav ytelse 7)  slagvolum ≤ 125 cm3 og 

8)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 11 kW og 

9)  effekt(1)/vekt-forhold ≤ 0,1 kW/kg. 

L3e-A2 Motorsykkel med mellomhøy ytelse 7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 35 kW og 

8)  effekt(1)/vekt-forhold ≤ 0,2 kW/kg og 

9)  ikke avledet av et kjøretøy med mer enn den doble effekten(1) og 

10)  L3e-kjøretøy som ikke kan klassifiseres etter de supplerende kriteriene for klassifisering i undergruppe 7), 8) og 9) for et L3e-A1-kjøretøy. 

L3e-A3 Motorsykkel med høy ytelse 7)  alle andre L3e-kjøretøyer som ikke kan klassifiseres etter klassifiseringskriteriene for et L3e-1A- eller L3e-A2-kjøretøy. 
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Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av kjøretøyer i undergruppe L3e-A1, L3e-A2 eller L3e-A3 

L3e-AxE 

(x = 1, 2 eller 3) 

Enduromotorsykler a)  setehøyde ≥ 900 mm og 

b)  bakkeklaring ≥ 310 mm og 

c)  samlet utveksling i høyeste gir (primærutveksling × sekundærutveksling ved høyeste hastighet × sluttutveksling) ≥ 6,0 og 

d)  masse i driftsferdig stand pluss massen av framdriftsbatteriet ved elektrisk eller hybrid elektrisk framdrift ≤ 140 kg og 

e)  ingen sitteplass for en passasjer. 

L3e-AxT 

(x = 1, 2 eller 3) 

Trialmotorsykler a)  setehøyde ≤ 700 mm og 

b)  bakkeklaring ≥ 280 mm og 

c)  drivstofftankens kapasitet ≤ 4 liter og 

d)  samlet utveksling i høyeste gir (primærutveksling × sekundærutveksling ved høyeste hastighet × sluttutveksling) ≥ 7,5 og 

e)  masse i driftsferdig stand ≤ 100 kg og 

f)  ingen sitteplass for en passasjer. 

 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L4e Tohjuls motorsykkel med sidevogn 4)  basiskjøretøy som oppfyller kriteriene for klassifisering av et L3e-kjøretøy i grupper og undergrupper, og 

5)  basiskjøretøy utstyrt med én sidevogn og 

6)  med høyst fire sitteplasser, herunder for føreren på motorsykkelen med sidevogn, og 

7)  høyst to sitteplasser for passasjerer i sidevognen og 

8)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L5e Trehjuls motorsykkel 4)  tre hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  masse i driftsferdig stand ≤ 1 000 kg og 

6)  trehjuls kjøretøy som ikke kan klassifiseres som et L2e-kjøretøy, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L5e-A Trehjuls motorsykkel 7)  andre L5e-kjøretøyer enn dem som oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L5e-B-kjøretøy, og 

8)  med høyst fem sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren. 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk 7)  konstruert som et nyttekjøretøy og kjennetegnet av lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

8)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

9)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a) lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, konstruert for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L6e Lett firehjuls motorsykkel 4)  fire hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

6)  masse i driftsferdig stand ≤ 425 kg og 

7)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en motor med elektrisk tenning eller slagvolum ≤ 500 cm3 dersom en motor med kompresjonstenning utgjør en del av 

kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

8)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel 9)  L6e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L6e-B-kjøretøy, og 

10)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W. 

L6e-B Lett mopedbil 9)  lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

10)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 6000 W og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av et kjøretøy i undergruppen L6e-B 

L6e-BP Lett mopedbil for persontransport 11)  L6e-B-kjøretøy hovedsakelig konstruert for persontransport og 

12)  andre L6e-B-kjøretøyer enn dem som oppfyller det særskilte klassifiseringskriteriet for et L6e-BU-kjøretøy. 

L6e-BU Lett mopedbil til nyttebruk 11)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a) lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L7e Tung firehjuls motorsykkel 4)  fire hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  masse i driftsferdig stand: 

a)  ≤ 450 kg for persontransport, 

b)  ≤ 600 kg for godstransport. 

og 

6)  L7e-kjøretøy som ikke kan klassifiseres som et L6e-kjøretøy, og 

Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-B- eller L7e-C-kjøretøy, og 

8)  kjøretøy konstruert utelukkende for persontransport og 

9)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-A1 A1 tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

10)  høyst to salsitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

11)  styre. 

L7e-A2 A2 tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

10)  L7e-A-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-A1-kjøretøy, og 

11)  høyst to sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-B Tung terrenggående firehjuls 

motorsykkel 

7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-C-kjøretøy, og 

8)  bakkeklaring ≥ 180 mm og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-B1 Terrenggående firehjuls motorsykkel 9)  høyst to salsitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

10)  utstyrt med styre og 

11)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 90 km/t og 

12)  forhold akselavstand/bakkeklaring ≤ 6. 

L7e-B2 Side-by-side-buggy 9)  annet L7e-B-kjøretøy enn et L7e-B1-kjøretøy og 

10)  høyst tre sitteplasser som ikke er saler, derav to som er plassert ved siden av hverandre, herunder sitteplassen for føreren, og 

11)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

12)  forhold akselavstand/bakkeklaring ≤ 8. 
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Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-C Tung mopedbil 7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-B-kjøretøy, og 

8)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

9)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 90 km/t og 

10)  lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av et kjøretøy i undergruppen L7e-C 

L7e-CP Tung mopedbil for persontransport 11)  L7e-C-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-CU-kjøretøy, og 

12) høyst fire sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

L7e-CU Tung mopedbil til nyttebruk 11)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a)  lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, konstruert for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm, og 

12)  høyst to sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG II 

Uttømmende liste over krav i forbindelse med EU-typegodkjenning av kjøretøyer(3) 

Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A L7e-B L7e-C 

A KRAV TIL MILJØPRESTAJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

1 

23 og 24 

miljøprøvingsprosedyrer knyttet til eksosutslipp, fordampingsutslipp, klimagass-

utslipp, drivstofforbruk og referansedrivstoff 

 X X X X X X X X X X X X 

2 høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment, største kontinuerlige 

samlede motoreffekt ved framdrift 

 X X X X X X X X X X X X 

3 prøvingsprosedyrer for lyd  X X X X X X X X X X X X 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

B KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

1 22 signalhorn   X X X X X X X X X X X X X 

2 bremsing, herunder blokkeringsfrie og kombinerte 

bremseanlegg 

 X X X X X X X X X X X X X X 

3 elektrisk sikkerhet  X X X X X X X X X X X X X X 

4 krav til produsentens erklæring om holdbarhetsprøving 

av systemer, deler og utstyr for funksjonssikkerhet 

 X X X X X X X X X X X X X X 

5 vernekonstruksjoner foran og bak    IF   IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

6 ruter, vindusviskere og vindusspyler og avisings- og 

avduggingsinnretninger 

  IF IF IF IF IF X IF X IF IF IF IF X 

7 førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking 

av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

  X X X X X X X X X X X X X 

8 montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder 

automatisk lystenning 

 X X X X X X X X X X X X X X 

9 sikt bakover   X X X X X X X X X X X X X 

10 veltevern (ROPS)              X  

11 bilbeltefester og bilbelter    IF    X IF IF IF X  X X 

12 sitteplasser (saler og seter)  X X X X X X X X X X X X X X 

13 styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper  X X X X X X X X X X X X X X 

14 montering av dekk  X X X X X X X X X X X X X X 

15 skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plasse-

ring på kjøretøyet 

   IF    IF IF IF IF IF X X IF 

16 vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hode-

støtter og kjøretøyets dører 

   IF   IF IF IF IF  IF  IF IF 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

17  største kontinuerlige nominelle effekt og/eller begrens-

ning av konstruksjonshastighet 

 X X X IF IF   X X X X X X X 

18 kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet  X X X X X X X X X X X X X X 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

C1 KRAV TIL KJØRETØYETS OPPBYGGING OG ALMINNELIGE TYPEGODKJENNINGSKRAV 

1 20 tiltak mot ulovlige inngrep  X X X X X X X X X X X X X X 

2 25 bestemmelser om framgangsmåter for typegodkjenning  X X X X X X X X X X X X X X 

3 33 krav til produksjonssamsvar  X X X X X X X X X X X X X X 

4 18 koplinger og fester  IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

5 18 sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk  X X X X X X X X X X X X X X 

6 18 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  X X X X X X X X X X X X X X 

7 18 utvendige utstikkende deler  X X X X X X X X X X X X X X 

8 18 oppbevaring av drivstoff  IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

9 18 lasteplattformer    IF    X  IF   IF IF IF 

10 18 masser og dimensjoner  X X X X X X X X X X X X X X 

11 21 egendiagnosesystem     X X X X X X X X X X X 

12 18 håndtak og fotstøtter for passasjerer   X IF IF IF IF IF X  IF IF IF IF  

13 18 monteringssted for kjennemerke   X X X X X X X X X X X X X X 

14 18 opplysninger om reparasjon og vedlikehold  X X X X X X X X X X X X X X 

15 18 parkeringsstøtter  X X  X           

C2 KRAV TIL TEKNISKE INSTANSER 

16 65 kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske 

instanser 

               

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG III 

Begrensninger for små serier 

Kjøretøy(under)gruppe Navn på kjøretøy(under)gruppe 

Små serier 

(enheter av hver type tilgjengelig på markedet, registrert eller tatt i 

bruk per år) 

L1e-A Motordrevet sykkel 

50 L1e-B Tohjuls moped 

L2e Trehjuls moped 

L3e Tohjuls motorsykkel 75 

L4e Tohjuls motorsykkel med 

sidevogn 

150 

L5e-A Trehjuls motorsykkel 75 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til 

nyttebruk 

150 

L6e-A Lett veigående firehjuls 

motorsykkel 

30 

L6e-B Lett mopedbil 150 

L7e-A Tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

30 

L7e-B Tung terrenggående firehjuls 

motorsykkel 

50 

L7e-C Tung mopedbil 150 
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VEDLEGG IV 

Tidsplan for anvendelse av denne forordning ved typegodkjenning 

Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til miljøprestasjon og fram-

driftsytelse, som oppført i vedlegg II 

del A 

    

1.1. Type I-prøving, eksosutslipps-

prøving etter kaldstart 

— — — — 

1.1.1. Prøvingssyklus — — — — 

1.1.1.1. Type I-prøving, ECE R 47-prøvings-

syklus 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.1.2. Type I-prøving, ECE R 40 (med 

ekstra bykjøringssyklus dersom 

relevant) 

L5e-B, L7e-B, 

L7e-C 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.1.3. Type I-prøving, WMTC, trinn 2 L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.1.4. Type I-prøving, revidert WMTC-

basert prøvingssyklus 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.1.2. Type I-prøving, grenseverdier for 

eksosutslipp 

 — — — 

1.1.2.1. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.2.2. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.2.3. Euro 5: Vedlegg VI del A2 L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.2. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

    

1.2.1. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.2.2. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.3. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

    

1.3.1. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.3.2. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.4. Type IV-prøving, fordampings-

utslipp 

 — — — 

1.4.1. Permeabilitetsprøving av drivstoff-

tank 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2017  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/191 

 

Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1.4.2. Permeabilitetsprøving av drivstoff-

tank 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2016  

1.4.3. SHED-prøvingsprosedyre L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017  

1.4.4. SHED-prøvingsprosedyre L6e-A 1.1.2017 1.1.2018  

1.4.5. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C1 

L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.4.6. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C1 

L6e-A 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.4.7. SHED-prøving eller permeasjons-

prøving av drivstofftank, i påvente 

av at undersøkelsesresultatene nevnt 

i artikkel 23 nr. 4 og 5 foreligger 

L1e-A, L1e-B, 

L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e-B, 

L7e-C 

1.1.2020 1.1.2021  

1.4.8. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C2, i påvente av at 

undersøkelsesresultatene nevnt i 

artikkel 23 nr. 4 og 5 foreligger 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.5. Type V-prøving, holdbarhets-

prøving(3) 

    

1.5.1. Euro 4 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.5.2. Euro 4 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.5.3. Euro 5 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.6. En type VI-prøving er ikke blitt 

fastsatt 

— — — — 

1.7. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

  —  

1.7.1. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.7.2. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.8. Type VIII-prøving, OBD-

miljøprøving 

 — —  

1.8.1. OBD I-funksjonskrav L3e, L4e, L5e-

A, L6e-A, L7e-

A 

1.1.2016, for L6e-

A: 1.1.2017 

1.1.2017, for L6e-

A: 1.1.2018 

31.12.2020 

OBD I-miljøprøvingsprosedyre (type 

VIII-prøving) 

OBD I-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del B1 
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1.8.2. OBD I-funksjonskrav L3e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

OBD I-miljøprøvingsprosedyre (type 

VIII-prøving) 

 

OBD I-grenseverdier for miljø-

prøving, vedlegg VI del B2 

 

1.8.3. OBD II-funksjonskrav, i påvente av 

artikkel 23 nr. 4 og 5 

L3e, L5e-A, 

L6e-A, L7e-A 

1.1.2020 1.1.2021  

OBD II-miljøprøvingsprosedyrer 

(type VIII-prøving ), i påvente av 

artikkel 23 nr. 4 og 5 

 

OBD II-grenseverdier for miljø-

prøving, vedlegg VI del B2, i 

påvente av artikkel 23 nr. 4 og 5 

 

1.9. Type IX-prøving, lydnivå(3)     

1.9.1. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier vedlegg VI 

del D 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.9.2. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier(3), vedlegg 

VI del D 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.9.3. UN-ECE-reglementer nr. 9, 41, 63, 

92 og grenseverdier i vedlegg VI  

del D 

L1e–L7e    

1.9.4. UN-ECE-reglementer nr. 9, 41, 63, 

92 og tilhørende nye grenseverdier 

foreslått av Kommisjonen 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.10. Prøving av og krav til framdrifts-

ytelse med hensyn til høyeste 

konstruksjonshastighet, største 

dreiemoment, største kontinuerlige 

nominelle effekt eller nettoeffekt og 

største toppeffekt 

    

1.10.1. Prøving av og krav til fram-

driftsytelse 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.10.2. Prøving av og krav til fram-

driftsytelse 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

2. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

    

2.1. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

2.2. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

2.3. Vedlegg VIII, forbedrede sikkerhets-

funksjoner(3) 

 — —  

2.3.1. Automatisk lystenning L1e–L7e 1.1.2016 1.1.2016  

2.3.2. Innretning for sikker kurvekjøring 

(differensial eller tilsvarende) 

L1e–L7e 1.1.2016 1.1.2017  

2.3.3. Avansert bremseanlegg, obligatorisk 

montering 

L3e 1.1.2016 1.1.2017 — 
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

3. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

    

3.1. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

3.2. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

4. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

    

4.1. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

4.2. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 

  



   

 

N
r. 1

8
/1

9
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
9

.3
.2

0
2
0
 

 

VEDLEGG V 

A)  Prøvingsprosedyrer for og prøvingskrav til miljøprestasjon 

Kjøretøyer i gruppe L kan typegodkjennes bare dersom de oppfyller følgende krav til miljøprestasjon: 

Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i undergrupper i tillegg til artikkel 2 og 

vedlegg I 
Krav: prøvingsprosedyrer 

I Eksosutslipp etter kaldstart Vedlegg VI del A Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

II — ET eller hybrid(5) utstyrt med 

ET: utslipp ved tomgang og økt 

tomgangsturtall 

— KT eller hybrid med KT-motor: 

prøving ved fri akselerasjon 

Direktiv 2009/40/EF(6)   

III Utslipp av veivhusgasser Nullutslipp, lukket veivhus. Ingen utslipp av veivhusgasser 

skal slippes direkte ut i omgivelsesluften fra noe kjøretøy i 

dets levetid. 

  

IV Fordampingsutslipp Vedlegg VI del C   

V De forurensningsreduserende 

innretningenes holdbarhet 

Vedlegg VI og VII   

VI En type VI-prøving er ikke blitt 

fastsatt 

Ikke relevant  Ikke relevant 

VII CO2-utslipp, drivstofforbruk og/eller 

forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde 

Måling og rapportering, ingen grenseverdier for typegod-

kjenning 

Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

VIII OBD-miljøprøvinger Vedlegg VI del B Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

IX Lydnivå Vedlegg VI del D Når UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 eller 92 erstatter EUs egne krav 

som er fastsatt i den delegerte rettsakten om krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, skal kriteriene om klassifisering i (under)grupper 

fastsatt i disse UN-ECE-reglementene (vedlegg 6) velges ut med 

henvisning til type IX-prøving av lydnivå. 
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B)  Anvendelse av prøvingskrav til miljøprestasjon ved godkjenning og utvidelser 

 

Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, herunder 

hybridkjøretøyer 
Kjøretøy med 

bare elektrisk 

drift eller 

kjøretøy som 

drives 

framover med 

trykkluft (CA) 

Kjøretøy som 

bruker 

hydrogenbrensel-

celle 

Én type drivstoff(20) To typer drivstoff Blandingsdrivstoff 
Blandingsdrivst

off 

Én type 

drivstoff 

Bensin 

(E5)(21) 
LPG NG/biometan H2 

Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) NG/biometan Diesel (B5) 

Diesel (B5) 

LPG NG/biometan H2 Etanol (E85) H2NG Biodiesel 

Type I-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type I-

prøving(19) 

Partikkelmasse 

(bare Euro 5)(6) 

Ja Nei Nei Nei Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Nei Ja 

(bare B5) 

Ja Nei / Ja for 

CA 

Nei 

Type II-

prøving(19), 

herunder 

røyktetthet bare 

for KT 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type III-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei 

Type IV-

prøving(19) 

Ja Nei Nei Nei Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Type V-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type VII-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja Ja 

(bare 

energifor-

bruk) 

Ja 

(bare 

drivstoffor-

bruk) 
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Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, herunder 

hybridkjøretøyer 
Kjøretøy med 

bare elektrisk 

drift eller 

kjøretøy som 

drives 

framover med 

trykkluft (CA) 

Kjøretøy som 

bruker 

hydrogenbrensel-

celle 

Én type drivstoff(20) To typer drivstoff Blandingsdrivstoff 
Blandingsdrivst

off 

Én type 

drivstoff 

Bensin 

(E5)(21) 
LPG NG/biometan H2 

Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) NG/biometan Diesel (B5) 

Diesel (B5) 

LPG NG/biometan H2 Etanol (E85) H2NG Biodiesel 

Type VIII-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type IX-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei(20) 

Ja for CA 

Nei(20) 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VI 

Utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer, OBD-grenseverdier og grenseverdier for lydnivå for typegodkjenning og produksjonssamsvar 

A)  Grenseverdier for eksosutslipp etter kaldstart 

A1)  Euro 4 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – hydro-

karboner samlet 

(THC) 

Masse – nitro-

genoksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    L1 (mg/km) L2 (mg/km) L3 (mg/km) L4 (mg/km)  

L1e-A Motordrevet sykkel ET/KT/hybrid Euro 4 560 100 70  ECE R47 

L1e-B Tohjuls moped ET/KT/hybrid Euro 4 1 000 630 170 — ECE R47 

L2e Trehjuls moped ET/KT/hybrid Euro 4 1 900 730 170 — ECE R47 

L3e 

L4e(7) 

L5e-A 

L7e-A 

— Tohjuls motorsykkel med og uten 

sidevogn 

— Trehjuls motorsykkel 

— Tung veigående firehjuls motorsykkel 

ET/ET-hybrid, vmaks < 130 km/t Euro 4 1 140 380 70 — WMTC, trinn 2 

ET/ET-hybrid, vmaks ≥ 130 km/t Euro 4 1 140 170 90 — WMTC, trinn 2 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 300 80(8) WMTC, trinn 2 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk ET/ET-hybrid Euro 4 2 000 550 250 — ECE R40 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R40 

L6e-A 

L6e-B 

Lett veigående firehjuls motorsykkel 

Lett mopedbil 

ET/ET-hybrid Euro 4 1 900 730 170  ECE R47 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R47 

L7e-B 

L7e-C 

Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 

Tung mopedbil 

ET/ET-hybrid Euro 4 2 000 550 250 — ECE R40 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R40 
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A2)  Euro 5 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå(4) 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet 

(THC) 

Masse – ikke-

metanholdige 

hydrokarboner 

(NMHC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    L1 (mg/km) L2A (mg/km) L2B (mg/km) L3 (mg/km) L4 (mg/km)  

L1e-A Motordrevet sykkel ET/KT/hybrid Euro 5 500 100 68 60 4,5(9) Revidert 

WMTC(10) 

L1e-B–L7e Alle andre kjøretøyer i gruppe L ET/ET-hybrid Euro 5 1 000 100 68 60 4,5(9) Revidert 

WMTC 

KT/KT-hybrid 500 100 68 90 4,5 Revidert 

WMTC 
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B)  Utslippsgrenseverdier for egendiagnosesystem 

B1)  Euro 4, OBD trinn I 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – hydrokarboner 

samlet 

(THC) 

Masse – nitrogen-

oksider 

(NOx) 

Prøvingssyklus 

    OT1 (mg/km) OT2 (mg/km) OT3 (mg/km)  

L6e-A — Lett veigående firehjuls motorsykkel ET, KT eller hybrid Euro 4 3 610 2 690 850 ECE R47 

L3e(5) 

L4e(7) 

L5e-A 

L7e-A 

— Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

— Trehjuls motorsykkel 

— Tung veigående firehjuls motorsykkel 

ET/ET-hybrid, vmaks < 130 km/t Euro 4 2 170 1 400 350 WMTC, trinn 2 

ET/ET-hybrid, vmaks ≥ 130 km/t 2 170 630 450 WMTC, trinn 2 

KT/KT-hybrid 2 170 630 900 WMTC, trinn 2 

B2)  Euro 5, OBD trinn I og OBD trinn II(4) 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – ikke-

metanholdige 

hydrokarboner 

(NMHC) 

Masse – nitrogen-

oksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    OT1 (mg/km) OT2 (mg/km) OT3 (mg/km) OT4 (mg/km)  

L3e–L7e(6) Alle kjøretøyer i gruppe L unntatt gruppe 

L1e og L2e 

ET/ET-hybrid Euro 5 1 900 250 300 50 Revidert WMTC 

KT/KT-hybrid Euro 5 1 900 320 540 50 Revidert WMTC 

  



   

 

N
r. 1

8
/2

0
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
9

.3
.2

0
2
0
 

 

C)  Grenseverdier for fordampingsutslipp 

C1)  Euro 4 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 
Masse – hydrokarboner samlet (THC) 

(mg/prøving) 
Prøvingssyklus 

L3e 

L4e(7) 

Tohjuls motorsykkel(13) med og uten sidevogn ET(11) Euro 4 2 000 SHED 

L5e-A Trehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 
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C2)  Euro 5 

Kjøretøygruppe(12) Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 
Permeasjonsprøving 

(mg/m2/dag) 

Samlet masse av hydrokarboner 

(THC) i SHED-prøving 

(mg/prøving) 

    Drivstofftank Drivstoffrør Kjøretøy 

L1e-A Motordrevet sykkel ET(11) Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L1e-B Tohjuls moped Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L2e Trehjuls moped Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L3e 

L4e(7) 

Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn Euro 5   1 500 

L5e-A Trehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L6e-B Lett mopedbil Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L7e-B Terrenggående firehjuls motorsykkel Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L7e-C Tung mopedbil Euro 5 1 500 15 000 1 500 
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D)  Grenseverdier for lydnivå – Euro 4 og Euro 5 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 
Euro 4-lydnivå(14) 

(dB(A)) 
Euro 4-prøvingsprosedyre(16) 

Euro 5-lydnivå(15) 

(dB(A)) 
Euro 5-prøvingsprosedyre 

L1e-A Motordrevet sykkel 63 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 63  UN-ECE-reglement nr. 63 

L1e-B Tohjuls moped vmaks ≤ 25 km/t 66  

Tohjuls moped vmaks ≤ 45 km/t 71  

L2e Trehjuls moped 76 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L3e Tohjuls motorsykkel 

Slagvolum ≤ 80 cm3 

75 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 41  UN-ECE-reglement nr. 41 

UN-ECE-reglement nr. 9 

Tohjuls motorsykkel 

80 cm3 < slagvolum ≤ 175 cm3 

77  

Tohjuls motorsykkel 

Slagvolum > 175 cm3 

80  

L4e Tohjuls motorsykkel med sidevogn 80  

L5e-A Trehjuls motorsykkel 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk 80  

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L6e-B Lett mopedbil 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 80  

L7e-B Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 80  

L7e-C Tung mopedbil 80  

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VII 

De forurensningsreduserende innretningenes holdbarhet 

A)  Holdbarhet i kilometer for kjøretøyer i gruppe L 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 
Euro 4 holdbarhet i kilometer (km) og Euro 5  

holdbarhet i kilometer(4) (km) 

L1e-A —  Motordrevet sykkel 
5 500 

L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3) —  Tohjuls trialmotorsykkel 

L1e-B —  Tohjuls moped 

11 000 

L2e —  Trehjuls moped 

L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3) —  Tohjuls enduromotorsykkel 

L6e-A —  Lett veigående firehjuls motorsykkel 

L7e-B —  Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 

L3e —  Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

20 000 

L4e(7) (vmaks < 130 km/t) 

L5e —  Trehjuls motorsykkel 

L6e-B —  Lett mopedbil 

L7e-C —  Tung mopedbil 

L3e Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

35 000 L4e(7) (vmaks ≥ 130 km/t) 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 

B)  Forringelsesfaktorer (DF) 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 

Euro 4 

DF (-) 

DF (-) 

Euro 5 

DF+(4) (-) 

  CO HC NOx PM CO THC NMHC NOx PM(17) (4) 

       ET KT(18) ET KT ET KT KT 

L1e–L7e Alle 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,0 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VIII 

Forbedrede krav til funksjonssikkerhet(21) 

Emne Krav 

Obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg a)  nye motorsykler(22) i undergruppe L3e-A1 som gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk, skal 

utstyres med enten et blokkeringsfritt eller et kombinert 

bremseanlegg eller begge typer avanserte bremseanlegg, 

etter kjøretøyprodusentens valg, 

b)  nye motorsykler i undergruppe L3e-A2 og L3e-A3 som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk, 

skal utstyres med et blokkeringsfritt bremseanlegg. 

Unntak: 

L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3, tohjuls enduromotorsykler) og L3e-

AxT (x = 1, 2 eller 3, tohjuls trialmotorsykler) er unntatt fra 

obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg. 

Sikker kurvekjøring på veier med hardt dekke Kjøretøyer i gruppe L skal utformes slik at hvert hjul på ethvert 

tidspunkt kan rotere med forskjellig hastighet for å oppnå sikker 

kurvekjøring på veier med hardt dekke. Dersom et kjøretøy er 

utstyrt med en låsbar differensial, må den være konstruert slik at 

den vanligvis er ulåst. 

Forbedret synlighet for kjøretøy og fører gjennom 

automatisk lystenning 

For å forbedre synligheten skal kjøretøyer i gruppe L utstyres 

med følgende: 

a)  for kjøretøyer i gruppe L1e: lys- og lyssignalinnretninger i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 74 rev. 2, som krever 

at lyssystemet tennes automatisk, 

b)  for kjøretøyer i gruppe L3e: etter kjøretøyprodusentens valg, 

enten lys- og lyssignalinnretninger i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 53 rev. 2 og endring 1 og 2 av denne eller 

kjørelys i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 87 rev. 2 og 

endring 1 og 2 av denne, 

c)  for alle andre undergrupper av kjøretøyer i gruppe L: et 

lyssystem som slår seg på automatisk, eller etter produ-

sentens valg, kjørelys som slår seg på automatisk(23). 
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Emne Krav 

Elektrisk sikkerhet (vedlegg II del B 3) Kjøretøyer i gruppe L skal med hensyn til det elektriske fram-

driftssystemet når de er utstyrt med én eller flere trekkmotorer 

som drives av elektrisk kraft og ikke er permanent tilkoplet 

strømnettet, samt høyspenningskomponenter og -systemer som er 

galvanisk tilkoplet høyspenningsbussen i det elektriske fram-

driftssystemet, være konstruert for å unngå eventuelle risikoer for 

den elektriske sikkerheten i samsvar med de relevante kravene i 

UN-ECE-reglement nr. 100 og ISO 13063. 

Krav til produsentens erklæring om holdbar-

hetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

avgjørende for funksjonssikkerheten (vedlegg II del 

B 4) 

Kjøretøyprodusenten skal erklære at kjøretøyer som er produsert 

i samsvar med artikkel 22 nr. 2, skal kunne tåle normal bruk som 

beregnet for minst den kjørestrekningen som er angitt nedenfor, 

innen fem år etter den første registreringen. 

Strekningen skal være 1,5 ganger strekningen som er fastsatt i 

vedlegg VII i direkte forbindelse med den aktuelle kjøretøy-

gruppen og det utslippsnivået (dvs. Euro-nivå) som kjøretøyet 

skal typegodkjennes i henhold til. Den påkrevde strekningen skal 

imidlertid ikke overstige 60 000 km for noen kjøretøygruppe. 

Krav til vernekonstruksjoner foran og bak (vedlegg 

II del B 5) 

Kjøretøyer i gruppe L skal med hensyn til vernekonstruksjoner 

foran og bak være konstruert for å unngå spisse deler, skarpe 

kanter eller utstikkende deler som myke trafikanter kan bli truffet 

av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen for 

sårskader på slike trafikanter ved kollisjoner. 

Dette får anvendelse på konstruksjonen både foran og bak på 

kjøretøyet. 

Bilbeltefester og bilbelter (vedlegg II del B 10) Obligatoriske krav til bilbeltefester og montering av bilbelter på 

kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e and L7e som er utstyrt med 

karosseri. 

Krav til vern av passasjerer, herunder innvendig 

utstyr og kjøretøyets dører (vedlegg II del B 15) 

Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med 

karosseri, skal være konstruert for å unngå spisse deler, skarpe 

kanter eller utstikkende deler som sannsynligvis vil øke 

alvorlighetsgraden av skader på føreren eller passasjerene. 

Kjøretøyer som er utstyrt med dører, skal være konstruert slik at 

det sikres at disse dørene er montert med relevante låser og 

hengsler. 

Krav til kjøretøykonstruksjonens motstands-

dyktighet (vedlegg II del B 7) 

Kjøretøyprodusenten skal erklære at i tilfelle tilbakekalling på 

grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko, vil på anmodning en 

særskilt analyse av kjøretøyets konstruksjon, komponenter 

og/eller deler ved hjelp av tekniske beregninger, virtuelle 

prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving omgående bli stilt til 

rådighet for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen. Det 

skal ikke gis noen typegodkjenning av kjøretøyet dersom det er 

grunn til å tvile på at kjøretøyprodusenten er i stand til å 

framlegge en slik analyse. 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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Forklarende merknader til vedlegg I–VIII 

(1)  Effektgrensene i vedlegg I er basert på største kontinuerlige nominelle effekt for kjøretøyer med elektrisk drift og 

største nettoeffekt for kjøretøyer som drives med en forbrenningsmotor. Et kjøretøys vekt anses å være lik dets 

masse i driftsferdig stand. 

(2)  Underinndeling av kjøretøyer i gruppe L3e avhengig av om de har en konstruksjonshastighet på mindre enn eller 

lik 130 km/t eller mer enn 130 km/t, er uavhengig av kjøretøyets underinndeling etter framdriftsytelse i gruppe 

L3e-A1 (selv om det ikke er sannsynlig at de vil komme opp i 130 km/t), L3e-A2 eller L3e-A3. 

(3) «X» betyr at det i denne forordning fastsettes obligatoriske krav med hensyn til det berørte området og den 

berørte gruppen, der de detaljerte kravene er fastsatt i artiklene og dokumentene som det vises til i denne tabellen. 

«IF» betyr «dersom montert». Dersom systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten som det vises 

til i tabellen, monteres på kjøretøyet fordi det er obligatorisk bare for enkelte av kjøretøyene som hører inn under 

denne gruppen, skal den eller det oppfylle kravene fastsatt i de delegerte rettsaktene og gjennomførings-

rettsaktene. På samme måte skal systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten oppfylle kravene 

fastsatt i de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene dersom kjøretøyprodusenten frivillig velger å 

utstyre kjøretøyet med systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten. 

Dersom et felt i tabellen forblir tomt, betyr det at det i denne forordning ikke fastsettes krav med hensyn til det 

berørte området og den berørte gruppen. 

(4)  Se artikkel 23 nr. 4 og 5. 

(5)  Dersom (hybrid)motoren(e) er utstyrt med en stopp/start-funksjon, må produsenten sikre at forbrenningsmotoren 

går på tomgang og med økt tomgangshastighet. Kjøretøyet må kunne gjennomgå prøving ved fri akselerasjon 

dersom framdriftsmiddelet omfatter en motor med kompresjonstenning. 

(6)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner og deres 

tilhengere (EUT L 141 av 6.6.2009, s. 12). 

(7)  Bare basiskjøretøyet, tohjulsmotorsykkelen som sidevognen er montert på, må overholde de gjeldende utslipps-

grenseverdiene. 

(8)  Bare motorer med kompresjonstenning, også dersom et hybridkjøretøy omfatter en motor med kompresjons-

tenning. 

(9)  Gjelder bare for bensinmotorer med direkte innsprøyting (DI). 

(10)  Undersøkelsen av miljøvirkning som er nevnt i artikkel 23 nr. 4 og 5, vil også omfatte en rapport om muligheten 

for at andre kjøretøyer i gruppe L enn kjøretøyer i gruppe L3e, L5e-A og L7e-A kan gjennomgå utslippsprøving 

etter en revidert WMTC. 

(11)  Kompresjonsmotorer som drives med bensin, bensinblandinger eller etanol. 

(12)  Kostnadseffektiviteten ved reduksjon av fordampingsutslipp vil bli vurdert i undersøkelsen av miljøvirkning som 

skal utføres for Kommisjonen, som nevnt i artikkel 23 nr. 4 og 5. En mulig kostnadseffektiv prøving av drivstoff-

tankers og drivstoffrørs permeasjon vil i undersøkelsen bli vurdert som et alternativ til SHED-prøvingen av 

kjøretøyer i de undergruppene som ennå ikke omfattes av prøving med hensyn til fordampningsutslipp  

(se artikkel 23 nr. 4 og 5). 

(13)  vmaks ≥ 130 km/t. 

(14)  Fram til Unionen tiltrer UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 og vedtar disse reglementene i UN-ECE WP29 og 

i Unionen, herunder de tilhørende likeverdige lydgrensene for Euro 4-standarden (f.eks. som fastsatt i vedlegg 6 

til UN-ECE-reglement nr. 41 for motorsykler i gruppe L3e og L4e), skal kjøretøyer i gruppe L overholde 

grenseverdiene oppført i vedlegg VI del D. Når UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 er vedtatt av Unionen, blir 

disse obligatoriske, herunder lydgrenser som er likeverdige med grenseverdiene oppført i vedlegg VI del D, og 

erstatter prøvingsprosedyrene i den delegerte rettsakten om krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse. 

(15)  Euro 5-lydgrensene som skal fastsettes, skal endres i en egen rettsakt vedtatt etter den ordinære regelverks-

prosessen fastsatt i artikkel 294 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

(16)  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne forordning inneholder framgangsmåten for lydprøving og vil bli 

erstattet av UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92. 

(17)  Bare for motorer med elektrisk tenning og direkte innsprøyting og motorer med kompresjonstenning. 

(18)  Gjelder også for hybridkjøretøyer. 

(19)  Se vedlegg V for beskrivelse av prøvingstype, henvisningene til grenseverdiene og prøvingsprosedyrene for 

prøving av type I–IX.  
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(20)  For kjøretøyer med elektrisk eller hybridelektrisk drift er det bare fastsatt lydkrav for stillegående kjøretøyer. 

(21)  Se vedlegg IV for anvendelsesdatoer for forbedrede sikkerhetskrav. 

(22)  Kjøretøyer i gruppe L4e (motorsykler med sidevogn) er unntatt fra krav a) og b) om obligatorisk montering av 

avanserte bremseanlegg. 

(23)  For at en forbrenningsmotor skal kunne startes, kan lyssystemet slås av når motoren settes i gang i et sammen-

hengende tidsrom på høyst 10 sekunder. 
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VEDLEGG IX 

Sammenligningstabell 

(som nevnt i artikkel 81) 

Direktiv 2002/24/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 1 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 2 og 3 Artikkel 2 nr. 1, artikkel 4 og vedlegg I 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 26 og 27 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1 og 2, artikkel 18 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 29 nr. 1 og artikkel 33 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 33 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 33 nr. 1 og 3 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 29 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 29 nr. 10 og artikkel 30 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 29 nr. 10 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 29 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 29 nr. 5 

Artikkel 6 nr. 2 første ledd Artikkel 29 nr. 7 

Artikkel 6 nr. 2 annet ledd Artikkel 29 nr. 8 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 2 — 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 56 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 56 nr. 2 første ledd 

Artikkel 7 nr. 6 Artikkel 56 nr. 2 annet ledd 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 39 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 og artikkel 37 nr. 4 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 34 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 34 nr. 1 og 3 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 35 og 36 
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Direktiv 2002/24/EF Denne forordning 

Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 37 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 49 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 49 nr. 6 

Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 49 nr. 7 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 48 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 67 nr. 1 og artikkel 64 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) ii) — 

Artikkel 14 nr. 2 første ledd — 

Artikkel 14 nr. 2 annet ledd Artikkel 63 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 1 og 2 Artikkel 6 nr. 2 og 3 

Artikkel 15 nr. 3 første ledd bokstav a) i) Artikkel 42 

Artikkel 15 nr. 3 første ledd bokstav a) ii) Artikkel 2 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 15 nr. 3 annet ledd — 

Artikkel 15 nr. 3 bokstav b) — 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 16 nr. 1 og 2 Artikkel 44 

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 40 

Artikkel 17 Artikkel 72, 74 og 75 

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 73 nr. 1 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 73 nr. 2 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 Artikkel 77 nr. 1 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 

 


