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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/45 

av 14. januar 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 med hensyn til innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 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), særlig artikkel 5 nr. 3, 

under henvisning til 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 kjøretøyer (ramme-

direktiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 510/2011(3) er det fastsatt at det skal tas hensyn til CO2-reduksjoner som er 

oppnådd gjennom bruk av innovative teknologier, ved beregning av hver produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp 

av CO2. Nærmere regler for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(4). 

2) For å ta hensyn til CO2-reduksjonene som er oppnådd gjennom bruk av innovative teknologier, ved beregning av hver 

produsents mål for spesifikke CO2-utslipp, og for å sikre effektiv overvåking av spesifikke CO2-reduksjoner for det 

enkelte kjøretøy, bør kjøretøyer som er utstyrt med miljøinnovasjoner, sertifiseres som en del av typegodkjenningen, og 

reduksjonene bør i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 427/2014 angis separat både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med direktiv 2007/46/EF. 

3) Dokumentene som benyttes i forbindelse med typegodkjenningen må derfor endres, slik at opplysningene om 

miljøinnovasjoner framgår på en tilfredsstillende måte. 

4) Formålet med å endre dokumentene som benyttes i forbindelse med typegodkjenningen, er på den ene siden å gi 

godkjenningsmyndighetene tilstrekkelige data til å kunne sertifisere lette nyttekjøretøyer utstyrt med miljøinnovasjoner, 

og på den andre siden å ta CO2-reduksjoner som er oppnådd gjennom bruk av miljøinnovasjoner, med i de repre-

sentative opplysningene om en bestemt type, variant eller versjon av et kjøretøy. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2017 av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 37 av 7.6.2018, s. 1. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer 

som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

(4) 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 råds-

forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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5) I kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(1) er det fastsatt administrative bestemmelser om samsvarskontroll av 

kjøretøyer med hensyn til CO2-utslipp samt krav til måling av slike kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

6) Direktiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres. 

7) Det bør gis tilstrekkelig overgangstid, slik at produsenter og nasjonale myndigheter kan tilpasse sine prosedyrer til de 

nye reglene. 

8) Produsenter bør har mulighet til på frivillig grunnlag å søke om sertifisering av CO2-reduksjoner som følge av gjennom-

føring av innovative teknologier, før anvendelsesdatoen for de nye reglene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Med virkning fra ikrafttredelsesdatoen til denne forordning skal nasjonale myndigheter ikke nekte å gi EF-typegodkjenning 

eller nasjonal typegodkjenning til kjøretøytyper som oppfyller kravene i denne forordning. 

Fra 1. januar 2016 skal det gis typegodkjenning til kjøretøytyper som er utstyrt med innovative teknologier for å redusere  

CO2-utslipp, i samsvar med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 692/2008 som endret ved denne forordning. 

Senest fra 1. januar 2016 skal produsentene utstede samsvarssertifikater i samsvar med direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) 

nr. 692/2008 som endret ved denne forordning. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(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). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal nr. 3.5.6 og 3.5.6.1 lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy utstyrt med en miljøinnovasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for M1-kjøretøyer 

eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer: ja/nei(1) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer 

eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer (dersom relevant) .................................... » 

2)  I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 49 i del I, side 2 – Kjøretøygruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) i malen for  

EF-samsvarssertifikat, tilføyes nr. 3, 3.1 og 3.2: 

«3.  Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1.  Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1)  .....................................................................................................  

3.2.  Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff som er 

testet):  ........................................................................................................................................................... » 

b)  I nr. 49 i del II, side 2 – Kjøretøygruppe N1 (uferdige kjøretøyer) i malen for EF-samsvarssertifikat, tilføyes nr. 3, 3.1 

og 3.2: 

«3.  Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1.  Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1) 

3.2.  Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff som er 

testet):  .......................................................................................................................................................... » 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg I og XII til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.3.5.1 skal lyde: 

«4.3.5.1 For en kjøretøytype som er utstyrt med en eller flere miljøinnovasjoner i henhold til artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009 for M1-kjøretøyer eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer, skal 

produksjonssamsvaret hva angår miljøinnovasjoner dokumenteres ved de prøvinger som er omhandlet i 

kommisjonsbeslutningen(e) om godkjenning av den eller de aktuelle miljøinnovasjonen(e).» 

b)  I tillegg 3 skal nr. 3.5.6 og 3.5.6.1 lyde: 

«3.5.6.  Kjøretøy utstyrt med en miljøinnovasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for  

M1-kjøretøyer eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer: ja/nei (*) 

3.5.6.1.  Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 725/2011 for  

M1-kjøretøyer eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer (**)», 

2)  I vedlegg XII gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1 og 4.2 skal lyde: 

«4.1.  I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer og artikkel 11 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer skal en produsent som ønsker å benytte seg av muligheten for å redusere 

sine gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp som følge av reduksjoner oppnådd gjennom en eller flere miljø-

innovasjoner i et kjøretøy, søke en godkjenningsmyndighet om et EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyet 

som er utstyrt med miljøinnovasjonen. 

4.2.  Reduksjonen av CO2-utslipp fra kjøretøyet som er utstyrt med en miljøinnovasjon skal, for at typegodkjenning 

skal oppnås, fastsettes ved hjelp av den framgangsmåte og prøvingsmetode som er angitt i kommisjons-

beslutningen om godkjenning av miljøinnovasjonen, i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 725/2011 

for M1-kjøretøyer eller artikkel 10 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer.» 

b)  Nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4.  Det skal ikke gis typegodkjenning dersom det miljøinnovative kjøretøyet ikke kan dokumentere en utslipps-

reduksjon på minst 1 g CO2/km i forhold til basiskjøretøyet, som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU)  

nr. 725/2011 for M1-kjøretøyer eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer.» 

 __________  


