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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 396/2013 

av 30. april 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til visse krav til overvåking av  

CO2-utslipp fra nye personbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets 

integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  På bakgrunn av erfaringen fra overvåkingen av CO2-

utslipp fra nye personbiler i 2010 og 2011 ble vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 443/2009 endret for å forenkle 

innsamlingen av relevante data og gi produsentene et 

middel til å kontrollere dataene på en effektiv måte. 

2)  For at overvåkingen av CO2-utslipp skal bli mer helhetlig, 

bør kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av  

10. november 2010 om overvåking og rapportering av 

data om registrering av nye personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/ 

2009(2) tilpasses de endringer som er gjort i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 443/2009. 

3)  Forordning (EU) nr. 1014/2010 bør derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av  

16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 9. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1014/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 skal nr. 7 lyde: 

 «7.  Dersom kjøretøyet har aksler med ulik sporvidde, 

skal medlemsstaten rapportere største akselavstand under 

parametrene «Sporvidde for styreaksel» eller «Sporvidde 

for annen aksel» i de detaljerte overvåkingsdataene.» 

2)  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Medlemsstatenes databehandling 

 Når medlemsstatene fyller ut de detaljerte overvåkings-

dataene, skal de føre opp 

a)  for hvert kjøretøy med spesifikke CO2-utslipp på 

mindre enn 50 g/km, antall registrerte kjøretøyer, uten 

å benytte multiplikasjonsfaktorene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, 

b)  for hvert kjøretøy som er konstruert for å kunne kjøre 

på etanol (E85), de spesifikke CO2-utslippene, uten å 

benytte 5 % reduksjon i CO2-utslippene som 

innrømmes slike kjøretøyer i samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 443/2009, og 

c)  for hvert kjøretøy som er utstyrt med innovative 

teknologier, de spesifikke CO2-utslippene, uten å ta 

hensyn til reduksjonen i CO2-utslipp ved bruk av 

innovative teknologier, som innrømmes i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009. 

 De detaljerte overvåkingsdataene skal innrapporteres med 

den nøyaktighet som er fastsatt i tabellen i vedlegg II til 

denne forordning.»  

2019/EØS/42/16 



Nr. 42/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.5.2019 

 

3)  Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Kjøretøyer som ikke er omfattet av EF-typegod-

kjenning 

1.  For personbiler som er underlagt nasjonal typegod-

kjenning av små serier i samsvar med artikkel 23 i direktiv 

2007/46/EF eller individuelle godkjenninger i samsvar med 

artikkel 24 i nevnte direktiv, skal medlemsstatene gi 

Kommisjonen opplysninger om det antall slike biler som er 

registrert på deres territorium, som angitt i den første 

tabellen i del C i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 443/2009. 

2.  Medlemsstatene kan også fylle ut detaljerte over-

våkingsdata for kjøretøyene nevnt i nr. 1, og skal da 

bruke følgende betegnelser i stedet for produsentens navn: 

a) «AA-IVA» for kjøretøytyper som er godkjent 

individuelt, eller 

b) «AA-NSS» for kjøretøytyper som er godkjent nasjonalt 

i små serier.» 

4)  Vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 1014/2010 skal 

erstattes av teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle med-

lemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Datakilder 

Parameter 

Samsvarssertifikat (del I, modell A1, A2 

eller B, i vedlegg IX til direktiv 

2007/46/EF) 

Typegodkjenningsdokumentasjon (direktiv 

2007/46/EF) 

Produsent Punkt 0.5 Punkt 0.5 i del I i vedlegg III 

Typegodkjenningsnummer og utvidel-

sesnummer 

Punkt 0.10 Typegodkjenningssertifikat som angitt 

i vedlegg VI 

Type Punkt 0.2 Punkt 0.2 i del I i vedlegg III 

Variant Punkt 0.2 Del II i vedlegg III 

Versjon Punkt 0.2 Del II i vedlegg III 

Merke Punkt 0.1 Punkt 0.1 i del I i vedlegg III 

Handelsbetegnelse Punkt 0.2.1 Punkt 0.2.1 i del I i vedlegg III 

Det typegodkjente kjøretøyets gruppe Punkt 0.4 Punkt 0.4 i del I i vedlegg III 

Masse (kg) Punkt 13 Punkt 2.6 i del I i vedlegg III(1) 

Spesifikke CO2-utslipp (g/km)(2) Punkt 49.1 Punkt 3 i vedlegg VIII 

Akselavstand (mm) Punkt 4 Punkt 2.1 i del I i vedlegg III(1) 

Sporvidde for styreaksel – annen aksel 

(mm) 

Punkt 30 Punkt 2.3.1 og 2.3.2 i del 1 i  

vedlegg III(3) 

Drivstofftype Punkt 26 (eller 23) Punkt 3.2.2.1 i del I i vedlegg III 

Driftsmodus Punkt 26.1 (eller 23.1) Punkt 3.2.2.4 i del I i vedlegg III 

Slagvolum (cm3) Punkt 25 Punkt 3.2.1.3 i del I i vedlegg III 

Elektrisitetsforbruk (Wh/km) Punkt 49.2  

(1) I samsvar med artikkel 3 nr. 8 i denne forordning. 

(2) I samsvar med artikkel 3 nr. 4 i denne forordning. 

(3) I samsvar med artikkel 3 nr. 7 og 8 i denne forordning. 

VEDLEGG II 

Tabell over dataenes nøyaktighet 

Nøyaktighet som kreves for de detaljerte overvåkingsdataene som skal rapporteres i samsvar med artikkel 2: 

CO2 (g/km) Heltall 

Masse (kg) Heltall 

Akselavstand (mm) Heltall 

Sporvidde for styreaksel – annen aksel (mm) Heltall 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovative 

teknologier (g/km) 

Avrundet til én desimal» 

 


