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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 427/2014 

av 25. april 2014 

om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 510/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å fremme utvikling og tidlig bruk av ny og avansert teknologi for å redusere CO2-utslipp fra kjøretøyer gir 

forordning (EU) nr. 510/2011 produsenter og leverandører mulighet til å søke om godkjenning av innovative teknologier 

som bidrar til å redusere CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer. Det er derfor nødvendig å klargjøre kriteriene for å 

fastslå hvilke teknologier som skal kunne betraktes som miljøinnovasjon i henhold til nevnte forordning. 

2)  Det bør tas hensyn til erfaringene fra innføringen av en ordning for innovative teknologier for personbiler i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2), og samme kriterier for unntak for lette nyttekjøretøyer 

bør få anvendelse. Det bør imidlertid gjøres et skille når det gjelder lette nyttekjøretøyer som er bygd og typegodkjent 

etappevis. For slike kjøretøyer bør sertifiseringen av CO2-reduksjonene begrenses til miljøinnovasjoner som er montert i 

basiskjøretøyet. 

3)  I henhold til artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011 vil ikke teknologier som er del av Unionens 

integrerte metode, som beskrevet i to kommisjonsmeldinger av 7. februar 2007(3), og som er regulert i unionsretten, 

eller andre teknologier som er obligatoriske etter unionsretten, komme i betraktning som miljøinnovasjoner etter nevnte 

forordning. Nevnte teknologier inkluderer overvåkingssystemer for dekktrykk, dekkrullemotstand og girskiftindikatorer 

som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(4), og, når det gjelder 

dekkrullemotstand, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009(5). 

4)  En teknologi som allerede har vært allment tilgjengelig på markedet i en viss tid, kan ikke anses som innovativ i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og skal ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å sikre full 

parallellitet med gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 bør det fastsettes at bare teknologier som var montert i 

3 % eller færre av alle lette nyttekjøretøyer registrert i 2009, kan betraktes som miljøinnovasjoner. Disse terskelverdiene 

bør gjennomgås på nytt senest i 2016. 

5)  For å fremme teknologi som har høyest potensial for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer, og særlig 

utviklingen av innovative framdriftsteknologier, bør bare teknologi som er vesentlig for kjøretøyets transportfunksjon, 

og som i vesentlig grad bidrar til å forbedre kjøretøyets samlede energiforbruk, tas i betraktning. Teknologier som bare 

bidrar til dette formålet eller tar sikte på å bedre førerens eller passasjerenes komfort, bør ikke tas i betraktning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Commission Communication COM(2007) 19 final — Results of the review of the Community Strategy to reduce CO2 emissions from 

passenger cars and light-commercial vehicles and Commission Communication COM(2007) 22 final — A Competitive Automotive 

Regulatory Framework for the 21st Century. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, 

s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 av 25. november 2009 om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet 

og andre grunnleggende parametrer (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46). 
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6)  I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 kan både produsenter og leverandører inngi søknader. Søknaden bør 

inneholde nødvendig dokumentasjon som viser at kriteriene for godkjenning er fullstendig oppfylt, inkludert en metode 

for å måle den CO2-reduksjon som er oppnådd ved bruk av den innovative teknologien. 

7)  Det bør være mulig å måle CO2-reduksjonen som er oppnådd ved bruk av en miljøinnovasjon, med en tilfredsstillende 

grad av nøyaktighet. Slik nøyaktighet kan bare oppnås der utslippsreduksjonen er på 1 g CO2/km eller mer. 

8)  Dersom reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en teknologi, avhenger av førerens atferd eller andre 

faktorer som ligger utenfor søkerens kontroll, bør teknologien i prinsippet ikke kunne anses som en miljøinnovasjon, 

med mindre det på grunnlag av sterke og uavhengige statistiske beviser er mulig å gjøre verifiserbare antakelser om 

gjennomsnittlig føreratferd. 

9)  Den standardiserte prøvingssyklusen som brukes for typegodkjenningsmåling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, viser ikke 

alle utslippsreduksjoner som kan tilskrives visse teknologier. For å skape de rette stimuleringstiltak for innovasjon bør 

bare reduksjon som ikke fanges opp av den standardiserte prøvingssyklusen, tas i betraktning ved beregning av den 

samlede reduksjonen av CO2-utslipp. 

10)  For å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp bør det gjøres en sammenligning mellom samme kjøretøyer med og uten 

miljøinnovasjonen. Prøvingsmetoden bør gi verifiserbare, kontrollerbare og sammenlignbare målinger. For å sikre like 

konkurransevilkår, og ettersom det ikke finnes en avtalt og mer realistisk kjøresyklus, bør kjøremønstrene i «New 

European Driving Cycle», som nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1), brukes som felles referanse. 

Prøvingsmetoden bør baseres på målinger på et rulledynamometer eller på modeller eller simuleringer der slike metoder 

vil gi bedre og mer nøyaktige resultater. 

11)  Retningslinjer for utarbeidelse av søknaden og prøvingsmetoder bør gis av Kommisjonen og oppdateres regelmessig for 

å ta hensyn til de erfaringer som gjøres ved vurderingen av ulike søknader. 

12)  I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 må søknaden inneholde en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, godkjent 

organ. Nevnte organ bør være en teknisk instans i kategori A eller B som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF(2). For å sikre organets uavhengighet bør tekniske instanser som er utpekt i henhold til artikkel 41 nr. 6 i 

nevnte direktiv, imidlertid ikke anses som et uavhengig, godkjent organ i henhold til denne forordning. Organet bør i 

tillegg til verifikasjonsrapporten framlegge relevante bevis på sin uavhengighet av søkeren. 

13)  For å sikre effektiv registrering og overvåking av reduksjonen av spesifikke utslipp for hvert kjøretøy bør utslipps-

reduksjonen sertifiseres som en del av typegodkjenningen av et kjøretøy, og den samlede utslippsreduksjonen bør 

innføres i samsvarssertifikatet i henhold til direktiv 2007/46/EF. 

14)  Kommisjonen bør ved behov ha mulighet til å verifisere den sertifiserte samlede utslippsreduksjonen for hvert kjøretøy. 

Der det er åpenbart at de sertifiserte utslippsreduksjonene ikke står i forhold til de reduksjoner som følger av 

beslutningen om å godkjenne en teknologi som en miljøinnovasjon, bør Kommisjonen kunne se bort fra de sertifiserte 

reduksjonene i CO2-utslipp ved beregning av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp. Produsenten bør imidlertid gis et 

begrenset tidsrom til å dokumentere at de sertifiserte verdiene er nøyaktige. 

15)  For å sikre en åpen søknadsprosess bør et sammendrag av søknadene om godkjenning av innovative teknologier og om 

prøvingsmetodene være offentlig tilgjengelige. Når prøvingsmetodene er godkjent, bør de gjøres offentlig tilgjengelige. 

Unntakene fra retten til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1049/2001(3) bør få anvendelse i nødvendig omfang. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  

  

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

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

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

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter framgangsmåten som skal følges for søknader om og vurdering, godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier som reduserer CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 510/2011. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Enhver teknologi som omfattes av virkeområdet for følgende tiltak, skal ikke anses som en innovativ teknologi: 

a)  Forbedret energieffektivitet for klimaanlegg. 

b)  Systemer for overvåking av dekktrykk som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009. 

c)  Dekkrullemotstand som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009 og forordning (EF) 

nr. 1222/2009. 

d)  Girskiftindikatorer som kommer inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009. 

e)  Bruk av biodrivstoff. 

2.  En søknad kan inngis i henhold til denne forordning med hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den er montert i 3 % eller færre av alle nye lette nyttekjøretøyer registrert i 2009. 

b)  Den vedrører deler som er vesentlige for kjøretøyets effektive drift og er forenlig med direktiv 2007/46/EF. 

3.  Når det gjelder etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, skal bare miljøinnovasjoner som er montert i et basiskjøretøy som er 

EF-typegodkjent som et delvis oppbygd kjøretøy, vurderes for sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til artikkel 11. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «innovativ teknologi» en teknologi eller kombinasjon av teknologier med liknende tekniske kjennetegn og egenskaper 

(pakke av innovative teknologier) der reduksjon av CO2-utslipp kan dokumenteres ved hjelp av én prøvingsmetode, og der 

hver enkelt av de teknologier som inngår i kombinasjonen av teknologier, kommer inn under virkeområdet fastsatt i  

artikkel 2, 

2) «leverandør» produsenten av en innovativ teknologi som er ansvarlig for å sikre produksjonssamsvar, dennes autoriserte 

representant i Unionen eller importøren, 

3) «søker» produsenten eller leverandøren som inngir en søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en 

miljøinnovasjon, 

4) «miljøinnovasjon» en innovativ teknologi ledsaget av en prøvingsmetode som er godkjent av Kommisjonen i henhold til 

denne forordning, 

5) «uavhengig, godkjent organ» en teknisk instans i kategori A eller B som nevnt i artikkel 41 nr. 3 bokstav a) og b) i direktiv 

2007/46/EF, som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 42 i nevnte direktiv, med unntak av tekniske instanser utpekt i 

henhold til artikkel 41 nr. 6 i nevnte direktiv, 

6) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes til å vise CO2-besparelser fra miljøinnovasjon ved å sammenligne det med et 

kjøretøy med innovativ teknologi. 

Artikkel 4 

Søknad 

1.  En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en miljøinnovasjon skal inngis skriftlig til Kommisjonen. 

Søknaden og alle underlagsdokumenter skal også sendes per e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener 

administrert av Kommisjonen. Den skriftlige søknaden skal inneholde en liste over underlagsdokumentene.  
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2.  En søknad skal inneholde følgende: 

a)  Kontaktopplysninger for søkeren. 

b)  En beskrivelse av den innovative teknologien og hvordan den monteres i et kjøretøy, inkludert bevis på at teknologien 

kommer inn under artikkel 2. 

c)  En kortfattet beskrivelse av den innovative teknologien, inkludert opplysninger som underbygger at vilkårene fastsatt i 

artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, og av prøvingsmetoden nevnt i bokstav e), som skal gjøres offentlig tilgjengelig når søknaden 

inngis til Kommisjonen. 

d)  Et overslag over antall kjøretøyer som kan eller er ment å bli utstyrt med den innovative teknologien, og den beregnede 

reduksjon av CO2-utslipp for disse kjøretøyer som oppnås ved bruk av den innovative teknologien. 

e)  En metode for å dokumentere reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, eller 

dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommisjonen, en henvisning til den godkjente metoden. 

f)  Bevis for at 

i)  utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, ligger over terskelverdien angitt i artikkel 9 

nr. 1, samtidig som det tas hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii)  den innovative teknologien ikke omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen for CO2-måling nevnt i artikkel 12 

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011 som angitt i artikkel 9 nr. 2 i denne forordning, 

iii)  søkeren er ansvarlig for reduksjonen i CO2-utslipp fra den innovative teknologien som angitt i artikkel 9 nr. 3. 

g)  en verifikasjonsrapport fra et uavhengig, godkjent organ som angitt i artikkel 7. 

Artikkel 5 

Basiskjøretøy og miljøinnovativt kjøretøy 

1.  Med henblikk på å dokumentere CO2-utslippene nevnt i artikkel 8, skal søkeren angi 

a)  et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den innovative teknologien, 

b)  et basiskjøretøy som ikke skal utstyres med den innovative teknologien, men som i alle andre henseender er identisk med 

det miljøinnovative kjøretøyet. 

2.  Dersom en innovativ teknologi monteres i et delvis oppbygd kjøretøy, skal basiskjøretøyet nevnt i nr. 1 gjenspeile 

ferdighetsgraden til det miljøinnovative kjøretøyet. 

3.  Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 og 9 kan dokumenteres uten bruk av et basiskjøretøy og et 

miljøinnovativt kjøretøy som nevnt i nr. 1, skal søknaden inneholde de opplysninger som er nødvendige for å underbygge denne 

konklusjonen, og en metode som gir likeverdige resultater. 

Artikkel 6 

Prøvingsmetode 

1.  Prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) skal gi resultater som er verifiserbare, kontrollerbare og 

sammenlignbare. Den skal på en realistisk måte kunne dokumentere med sterk statistisk signifikans at den innovative 

teknologien har en gunstig virkning på CO2-utslippene, og der det er relevant, ta hensyn til vekselvirkningen med andre 

miljøinnovasjoner. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjer for utarbeidelsen av prøvingsmetoder for ulike mulige typer innovative 

teknologier som oppfyller kriteriene i nr. 1. 

Artikkel 7 

Verifikasjonsrapport 

1.  Verifikasjonsrapporten nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav g) skal utarbeides av et uavhengig, godkjent organ som ikke er en 

del av søkerens virksomhet eller tilknyttet den på annen måte. 

2.  Med henblikk på verifikasjonsrapporten skal det uavhengige, godkjente organet 

a)  verifisere at kriteriene angitt i artikkel 2 nr. 2 er oppfylt, 

b)  verifisere at opplysningene gitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav f) oppfyller kriteriene angitt i artikkel 9,  
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c)  verifisere at prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) er egnet til å sertifisere en reduksjon av CO2-utslipp som er 

oppnådd ved bruk av den innovative teknologien for de berørte kjøretøyer nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d), og at den 

oppfyller minstekravene angitt i artikkel 6 nr. 1, 

d)  verifisere at den innovative teknologien er forenlig med de relevante krav som er angitt for typegodkjenningen av 

kjøretøyet, 

e)  erklære at den oppfyller kravet angitt i nr. 1. 

Når det gjelder bokstav c), skal det uavhengige, godkjente organet framlegge de prøvingsprotokoller som er fastsatt for 

verifiseringen. 

3.  Med henblikk på sertifiseringen av reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 skal det uavhengige, godkjente 

organet etter anmodning fra produsenten utarbeide en rapport om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnovasjoner som 

benyttes i en type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

Rapporten skal angi reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av de ulike miljøinnovasjonene, samtidig som det tas 

hensyn til effekten av vekselvirkningen. 

4.  Verifiseringsrapporten kan begrenses til bare å omfatte prøvingsprotokoller nevnt i nr. 2 annet ledd dersom en søker 

baserer sin søknad på data og antakelser som allerede har blitt godkjent av Kommisjonen, eller som er inkludert i 

retningslinjene nevnt i artikkel 6 nr. 2. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon av CO2-utslipp 

1.  Følgende CO2-utslipp skal dokumenteres for et antall kjøretøyer som er representative for de enkelte kjøretøyer som er 

angitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d): 

a)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet som følge av bruk av metodene nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav e), 

b)  CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og det miljøinnovative kjøretøyet ved bruk av den standardiserte prøvingssyklusen nevnt 

i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 510/2011. 

Dokumentasjon av CO2-utslippene i samsvar med første ledd bokstav a) og b) skal skje under identiske prøvingsforhold for alle 

prøvinger. 

2.  Den samlede utslippsreduksjonen for et kjøretøy skal være differansen mellom utslippene som er dokumentert i samsvar 

med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Dersom det er en differanse mellom utslippene som er dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav b), skal denne 

differansen trekkes fra den samlede utslippsreduksjonen som er dokumentert i samsvar med nr. 1 første ledd bokstav a). 

Artikkel 9 

Kriterier for godkjenning 

1.  Reduksjonen som oppnås ved bruk av den innovative teknologien, skal være minst 1 g CO2/km. Denne terskelen skal 

anses å være overholdt dersom den samlede reduksjonen som er oppnådd ved bruk av den innovative teknologien eller pakken 

av innovative teknologier som er dokumentert i henhold til artikkel 8 nr. 2, er 1 g CO2/km eller mer. 

2.  Dersom den samlede reduksjonen som er oppnådd ved bruk av en innovativ teknologi, ikke omfatter en eventuell 

reduksjon som er dokumentert med den standardiserte prøvingssyklusen i samsvar med artikkel 8 nr. 2, skal den innovative 

teknologien eller pakken av innovative teknologier ikke anses å omfattes av den standardiserte prøvingssyklusen. 

3.  Den tekniske beskrivelsen av den innovative teknologien nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) skal inneholde de nærmere 

opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at teknologiens evne til å redusere CO2-utslipp ikke er avhengig av 

innstillinger eller valg som ligger utenfor søkerens kontroll. 

Dersom beskrivelsen er basert på antakelser, skal antakelsene være verifiserbare og basert på sterke, uavhengige statistiske 

beviser som understøtter antakelsene og anvendelsen av dem i hele Unionen. 

Artikkel 10 

Vurdering av søknader om godkjenning av en miljøinnovasjon 

1.  Når Kommisjonen mottar en søknad, skal den offentliggjøre den kortfattede beskrivelsen av den innovative teknologien 

og prøvingsmetoden nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav c).  
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2.  Kommisjonen skal vurdere søknaden og innen ni måneder etter mottak av en fullstendig søknad godkjenne den innovative 

teknologien som en miljøinnovasjon sammen med prøvingsmetoden, med mindre den har innvendinger med hensyn til hvorvidt 

teknologien skal kunne anses som en miljømessig innovasjon eller om prøvingsmetodens egnethet. 

Beslutningen om å godkjenne den innovative teknologien som en miljøinnovasjon skal inneholde opplysningene som kreves for 

å sertifisere reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i denne forordning, med forbehold for unntakene fra retten 

til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i forordning (EF) nr. 1049/2001. 

3.  Kommisjonen kan kreve justeringer av den foreslåtte prøvingsmetoden eller kreve at det benyttes en annen godkjent 

prøvingsmetode enn den søkeren foreslår. Søkeren skal rådspørres om den forslåtte justeringen eller valget av prøvingsmetode. 

4.  Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder dersom Kommisjonen, på grunnlag av kompleksiteten ved den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller på grunn av søknadens størrelse og innhold, finner at det ikke 

er mulig å gi søknaden en utførlig vurdering i løpet av vurderingsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen underrette søkeren om dette innen 40 dager etter mottak av 

søknaden. 

Artikkel 11 

Sertifisering av reduksjon av CO2-utslipp oppnådd ved bruk av miljøinnovasjoner 

1.  En produsent som ønsker å redusere sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp med henblikk på å oppfylle sitt mål for 

spesifikke utslipp ved hjelp av den reduksjon av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon, skal inngi søknad til 

en godkjenningsmyndighet i henhold til direktiv 2007/46/EF om et EF-typegodkjenningsdokument for det ferdigoppbygde eller 

delvis oppbygde kjøretøyet som er utstyrt med miljøinnovasjonen. I tillegg til dokumentene som inneholder de nødvendige 

opplysningene angitt i artikkel 6 i direktiv 2007/46/EF, skal søknaden vise til Kommisjonens beslutning om å godkjenne en 

miljøinnovasjon i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i denne forordning. 

2.  De sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av miljøinnovasjonen som er dokumentert i samsvar 

med artikkel 8 i denne forordning, skal angis både i typegodkjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med 

direktiv 2007/46/EF på grunnlag av prøvingene utført av tekniske instanser i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, ved 

hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Dersom reduksjonen av CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon i en bestemt type, variant eller versjon, ligger 

under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, skal utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

3.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én miljøinnovasjon, skal reduksjonen av CO2-utslipp dokumenteres separat for 

hver miljøinnovasjon i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 nr. 1. Summen av utslippsreduksjonene fastsatt i 

henhold til artikkel 8 nr. 2 for hver miljøinnovasjon skal utgjøre den samlede reduksjonen av CO2-utslipp med henblikk på 

sertifisering av kjøretøyet. 

4.  Dersom vekselvirkning mellom flere miljøinnovasjoner som er montert i et kjøretøy, ikke kan utelukkes fordi de er klart 

ulike av natur, skal produsenten opplyse om dette i søknaden til godkjenningsmyndigheten og legge ved en rapport fra det 

uavhengige, godkjente organet om hvordan vekselvirkningen påvirker utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av 

miljøinnovasjonene i kjøretøyet som nevnt i artikkel 7 nr. 3. 

Dersom den samlede utslippsreduksjonen på grunn av nevnte vekselvirkning er på under 1 g CO2/km multiplisert med antall 

miljøinnovasjoner, skal bare de utslippsreduksjoner som er oppnådd ved bruk av miljøinnovasjoner som ligger over 

terskelverdien fastsatt i artikkel 9 nr. 1, tas i betraktning ved beregning av den samlede utslippsreduksjonen i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 12 

Revisjon av sertifiseringer 

1.  Kommisjonen skal sikre at sertifiseringene og reduksjonene i CO2-utslipp som oppnås for hvert kjøretøy, verifiseres ved 

behov. 

Dersom Kommisjonen finner at det er en differanse mellom de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp og de utslippsreduksjoner 

den har verifisert ved hjelp av relevante prøvingsmetoder, skal den underrette produsenten om dette. 

Produsenten kan innen 60 dager etter at underretningen er mottatt, sende Kommisjonen dokumentasjon som viser nøyaktigheten 

i den sertifiserte reduksjonen av CO2-utslipp. Rapporten om vekselvirkningen mellom ulike miljøinnovasjoner nevnt i artikkel 7 

nr. 3 skal framlegges på Kommisjonens anmodning. 
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2.  Dersom dokumentasjonen nevnt i nr. 1 ikke er inngitt innen utløpet av den angitte tidsperioden, eller Kommisjonen finner 

at dokumentasjonen er utilstrekkelig, kan Kommisjonen beslutte ikke å ta de sertifiserte reduksjonene av CO2-utslipp i 

betraktning ved beregning av de gjennomsnittlige spesifikke utslippene for denne produsenten for det påfølgende kalenderåret. 

3.  En produsent hvis sertifiserte reduksjon av CO2-utslipp ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering av de 

aktuelle kjøretøyene i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11. 

Artikkel 13 

Offentliggjøring av opplysninger 

En søker som ber om at opplysninger inngitt i henhold til denne forordning skal behandles som fortrolige, skal begrunne 

hvorfor noen av unntakene nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 25. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


