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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 404/2014 

av 17. februar 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til 

overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 8 nr. 9 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg XII til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2) er det fastsatt en ny metode for å fastsette CO2-utslipp fra 

og drivstofforbruk for N1-kjøretøyer som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «kjøretøyer bygd i flere etapper»). Den 

nye metoden får anvendelse fra 1. januar 2014, men kan benyttes på frivillig basis fra 1. januar 2013. 

2)  I nr. 7 i del B i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 er det fastsatt at spesifikke CO2-utslipp fra etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer skal tildeles produsenten av basiskjøretøyet. Dette krever at et kjøretøy bygd i flere etapper 

kan gjenkjennes i overvåkingsprosessen, og at produsenten av basiskjøretøyet kan identifiseres. Det krever også at visse 

data om basiskjøretøyet kan fastsettes i samsvar med metoden i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008. 

3)  I samsvar med artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) nr. 510/2011 har produsentene av basiskjøretøyet rett til å verifisere 

dataene om et kjøretøy bygd i flere etapper som brukes til å beregne deres mål for spesifikke CO2-utslipp. Det bør derfor 

fastsettes relevante dataparametrer som sikrer at en slik verifisering kan utføres på en effektiv måte. 

4)  Metoden fastsatt i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjelder for delvis oppbygde kjøretøyer og etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer. Dersom et ferdigoppbygd kjøretøy bygges ytterligere om før første registrering, bør det 

imidlertid presiseres at det er massen i driftsferdig stand og CO2-utslippene fra det ferdigoppbygde kjøretøyet som 

brukes som basiskjøretøy, som skal overvåkes og tas i betraktning ved beregning av mål for spesifikke utslipp.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

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

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

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 
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5)  Det er nødvendig å angi nærmere hvilke data som bør framlegges for å sikre at CO2-utslippene til kjøretøyer bygd i flere 

etapper kan overvåkes og verifiseres på en hensiktsmessig og effektiv måte. 

6)  Et kjøretøy identifiseres ved hjelp av kjøretøyets understellsnummer (heretter kalt «understellsnummer»), dvs. en 

alfanumerisk kode som er tildelt kjøretøyet av produsenten i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011(1).  

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2) er det i avsnitt 4 i vedlegg XVII fastsatt at understellsnummeret til 

basiskjøretøyet som hovedregel skal beholdes i alle etterfølgende etapper i typegodkjenningsprosessen for å sikre 

sporbarhet i prosessen. Ved hjelp av understellsnummeret bør det derfor være mulig å knytte det etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyet til et basiskjøretøy og slik identifisere produsenten av basiskjøretøyet som er ansvarlig for 

CO2-utslippene. Understellsnummeret bør også gjøre det mulig for produsenten av basiskjøretøyet å verifisere relevante 

data om basiskjøretøyet. Ettersom det ikke finnes andre parametrer som kan gi en slik forbindelse, bør det kreves at 

medlemsstatene overvåker og rapporterer understellsnumre på nyregistrerte N1-kjøretøyer til Kommisjonen gjennom 

datainnsamlingssystemet til Det europeiske miljøbyrået (EEA). 

7)  For å beregne mål for spesifikke utslipp for kjøretøyer bygd i flere etapper er det i samsvar med del B nr. 7 i vedlegg II 

til forordning (EU) nr. 510/2011 nødvendig å vurdere standard tilleggsmasse fastsatt i samsvar med nr. 5.3 i vedlegg XII 

til forordning (EF) nr. 692/2008. Dette krever overvåking og rapportering av basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand 

og dets største tekniske tillatte totalmasse, slik at standard tilleggsmasse kan fastsettes, eller alternativt overvåking og 

rapportering av standard tilleggsmasse. For å fastsette hvorvidt et kjøretøy bygd i flere etapper omfattes av virkeområdet 

for forordning (EU) nr. 510/2011 er det dessuten nødvendig å verifisere at det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets 

referansemasse ikke er høyere enn grensene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte forordning. 

8)  Dersom medlemsstatene ikke er i stand til å framlegge alle parametrer som kreves i henhold til vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 510/2011 på grunn av utformingen av deres system for registrering av data om nye lette nyttekjøretøyer, kan 

nevnte parametrer framlegges av berørte produsenter i underretningen nevnt i artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 510/2011. 

9)  Av samme grunn kan produsentene i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(3) 

framlegge for Kommisjonen og EEA de understellsnumre som er tildelt kjøretøyer som ble solgt i foregående 

kalenderår, eller som det ble utstedt garanti for i foregående kalenderår. 

10)  Understellsnumre kan, etter at et kjøretøy er registrert for ibruktaking i veitrafikken, knyttes til datasett som gjør det 

mulig å identifisere eieren av kjøretøyet. Understellsnummeret i seg selv inneholder imidlertid ikke personopplysninger, 

og behandling av opplysninger til de formål som omfattes av forordning (EU) nr. 510/2011, krever ikke tilgang til eller 

behandling av personopplysninger som er knyttet til nummeret. Overvåking og rapportering av understellsnumre anses 

derfor ikke som behandling av personopplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(4) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(5). Understellsnumre kan likevel anses som følsomme 

opplysninger, blant annet når det gjelder forebygging av biltyverier, og det bør derfor sikres at understellsnumre som 

rapporteres til Kommisjonen og EEA, ikke offentliggjøres. 

11)  Ved å sammenligne de understellsnumre som medlemsstatene rapporterer, med produsentenes numre, bør Kommisjonen 

med støtte fra EEA kunne identifisere de berørte produsenter og kjøretøyer samt forberede foreløpige datasett i samsvar 

med artikkel 10b i gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av lovfestet produsentmerke og kjøretøyets 

understellsnummer for motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 

om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske 

enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 8 av 12.1.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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12)  For å sikre at overvåkingskravene i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 er helt parallelle med kravene som gjelder 

for personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(1), er det hensiktsmessig å tilpasse 

kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 når det gjelder levering av aggregerte data og metoden for å 

fastsette CO2-overvåkingsdata for lette nyttekjøretøyer. 

13)  Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del 

av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Detaljerte data 

1.1.  Ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1 

For EF-typegodkjente ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1, skal medlemsstatene for hvert kalenderår 

registrere følgende detaljerte data om hvert nye lette nyttekjøretøy første gang det registreres på deres territorium: 

a)  Produsent. 

b)  Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer. 

c)  Type, variant og versjon. 

d)  Merke. 

e)  Det typegodkjente kjøretøyets gruppe. 

f)  Det registrerte kjøretøyets gruppe. 

g)  Spesifikke CO2-utslipp. 

h)  Masse i driftsferdig stand. 

i)  Største teknisk tillatte totalmasse. 

j)  Avtrykk: Akselavstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for annen aksel. 

k)  Drivstofftype og driftsmodus. 

l)  Slagvolum. 

m)  Forbruk av elektrisk energi. 

n)  Kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier samt reduksjon i CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av slik teknologi. 

o)  Kjøretøyets understellsnummer. 

Formatet i avsnitt 2 i del C skal benyttes. 

1.2.  Kjøretøyer som er godkjent etappevis og registrert som N1-kjøretøyer 

 For kjøretøyer bygd i flere etapper som er registrert som N1-kjøretøyer, skal medlemsstatene for hvert kalenderår 

registrere følgende detaljerte data om 

a)  basiskjøretøyet (uferdig): Dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o), eller istedenfor 

dataene angitt i bokstav h) og i), standard tilleggsmasse oppgitt som en del av typegodkjennings-

opplysningene angitt i nr. 2.17.2 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF. 

b)  basiskjøretøyet (ferdig): Dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o). 

c)  det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: Dataene angitt nr. 1.1 bokstav a), f), g), h), j), k), l), m) og o). 

 Dersom noen av dataene i bokstav a) og b) i dette nummer ikke kan framlegges for basiskjøretøyet, skal 

medlemsstaten i stedet framlegge data for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 
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 Formatet i avsnitt 2 i del C skal benyttes for etappevis ferdigoppbygde N1-kjøretøyer. 

 Understellsnummeret nevnt i nr. 1.1 bokstav o) skal ikke offentliggjøres.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal for hvert kalenderår fastsette 

a)  kildene som benyttes til innsamling av de detaljerte dataene nevnt i nr. 1, 

b)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt EF-typegodkjenning, 

c)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt etappevis typegodkjenning, dersom 

tilgjengelig, 

d)  totalt antall nyregistreringer av nye individuelt godkjente lette nyttekjøretøyer, 

e)  samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer som er godkjent nasjonalt i små serier.» 

2) I del B gjøres følgende endringer: 

a)  I innledningen og i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

«B.  Metode for å fastsette overvåkingsdata for CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer 

 Overvåkingsdata som medlemstatene er pålagt å fastsette i samsvar med nr. 1 og 3 i del A i dette vedlegg, skal 

fastsettes i samsvar med metoden i denne del. 

1.  Antall registrerte nye lette nyttekjøretøyer 

 Medlemsstatene skal fastsette antall nye lette nyttekjøretøyer som er registrert på deres territorium i det 

aktuelle overvåkingsåret, inndelt etter hvorvidt kjøretøyene er underlagt EF-typegodkjenning, individuelle 

godkjenninger og nasjonale godkjenninger av små serier, og, dersom tilgjengelig, antall kjøretøyer bygd i 

flere etapper.» 

b)  Nr. 4 oppheves. 

c)  I nr. 7 skal nytt ledd lyde: 

 «Selv om standard tilleggsmasse skal tas fra del C i dette vedlegg, kan det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets masse 

i driftsferdig stand benyttes i den foreløpige beregningen av målet for spesifikke utslipp nevnt i artikkel 8 nr. 4. 

 Dersom basiskjøretøyet er et ferdigoppbygd kjøretøy, skal kjøretøyets masse i driftsferdig stand brukes til å beregne 

målet for spesifikke utslipp. Dersom verdien for masse ikke kan fastsettes, kan det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyets masse i driftsferdig stand imidlertid brukes til en foreløpig beregning av målet for spesifikke utslipp.» 

3) Del C skal lyde: 

«C.  Formater for oversending av data 

 Medlemsstatene skal for hvert år rapportere dataene angitt i nr. 1 og 3 i del A i følgende format: 

Avsnitt 1 – Aggregerte overvåkingsdata 

Medlemsstat(1)  

År  

Datakilde  

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt  

EF-typegodkjenning 
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Samlet antall nyregistreringer av individuelt godkjente nye lette 

nyttekjøretøyer 

 

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer som er godkjent 

nasjonalt i små serier 

 

Samlet antall nyregistreringer av nye lette nyttekjøretøyer underlagt 

etappevis typegodkjenning (dersom tilgjengelig) 

 

(1) ISO 3166 tobokstavskoder, unntatt for Hellas og Det forente kongerike, som henholdsvis har kodene «EL» og «UK». 

Avsnitt 2 – Detaljerte overvåkingsdata – ett kjøretøy 

Henvisning til 

avsnitt 1.1 i del A 
Detaljerte data per registrert kjøretøy(1) 

(a) 

Produsentens navn EU-standardbetegnelse(2) 

Produsentens navn OEM-erklæring 

FERDIGOPPBYGD KJØRETØY/BASISKJØRETØY(3) 

Produsentens navn OEM-erklæring 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGD KJØRETØY(3) 

Produsentens navn i medlemsstatens register(2) 

(b) Typegodkjenningsnummer og utvidelsesnummer 

(c) 

Type 

Variant 

Versjon 

(d) Merke 

(e) Det typegodkjente kjøretøyets gruppe 

(f) Det registrerte kjøretøyets gruppe 

(g) Spesifikke CO2-utslipp 

(h) 

Masse i driftsferdig stand 

BASISKJØRETØY 

Masse i driftsferdig stand 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGD KJØRETØY / FERDIGOPPBYGD KJØRETØY 

(i)(4) Største teknisk tillatte totalmasse 

(j) 

Akselavstand 

Akselavstand med styreaksel (aksel 1) 

Akselavstand med annen aksel (aksel 2) 

(k) 

Drivstofftype 

Driftsmodus 



23.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/293 

 

Henvisning til 

avsnitt 1.1 i del A 
Detaljerte data per registrert kjøretøy(1) 

(l) Slagvolum (cm3) 

(m) Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) 

(n) 

Kode for innovativ teknologi eller gruppe av innovative teknologier 

Utslippsreduksjon ved bruk av innovativ(e) teknologi(er) 

(o) Understellsnummer 

Nr. 2.17.2 i 

vedlegg I til 

direktiv 

2007/46/EF(5) 

Standard tilleggsmasse (dersom relevant for kjøretøyer bygd i flere etapper) 

Merknader: 

(1) Dersom det i forbindelse med kjøretøyer bygd i flere etapper ikke kan framlegges data om basiskjøretøyet, skal medlemsstaten 

minst framlegges de data som er angitt i dette format for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. Dersom kjøretøyets 

understellsnummer ikke kan framlegges, skal alle detaljerte data om det ferdigoppbygde kjøretøyet, det etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyet og basiskjøretøyet framlegges i samsvar med nr. 1.2 bokstav a), b) og c) i del A i dette vedlegg. 

(2) Når det gjelder nasjonale godkjenninger av små serier (NSS) eller individuelle godkjenninger (IVA), skal produsentens navn 

oppgis i kolonnen «Produsentens navn i medlemsstatens register». I kolonnen «Produsentens navn EU-standardbetegnelse» skal 

ett av følgende oppgis: «AA-NSS» eller «AA-IVA». 

(3) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, angis produsenten av basiskjøretøyet (uferdig/ferdigoppbygd). Dersom 

produsenten av basiskjøretøyet ikke er tilgjengelig, angis bare produsenten av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 

(4) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, angis basiskjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

(5) Når det gjelder kjøretøyer bygd i flere etapper, kan basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand og største teknisk tillatte 

totalmasse erstattes av standard tilleggsmasse angitt i typegodkjenningsopplysningene i samsvar med nr. 2.17.2 i vedlegg I til 

direktiv 2007/46/EF.» 

 


