
8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/213 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/96 

av 1. oktober 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav 

til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 19 nr. 6, 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 er sikret. For dette formål ble det ved forordning (EU) nr. 167/2013 innført en omfattende ordning for EU-

typegodkjenning og en styrket markedstilsynsordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter. 

2) Betegnelsen «jordbruks- og skogbrukskjøretøyer» omfatter en lang rekke forskjellige kjøretøytyper med én eller flere 

aksler og to, fire eller flere hjul eller kjøretøyer utstyrt med belter, for eksempel traktorer med hjul, traktorer med belter, 

tilhengere og trukne maskiner, som brukes til en lang rekke formål innen jordbruk og skogbruk, herunder spesialarbeid. 

3) På anmodning fra Europaparlamentet og for å forenkle og påskynde vedtakelsen av typegodkjenningsregelverket er det 

innført en ny reguleringsmetode i Unionens typegodkjenningsregelverk for kjøretøyer, og i samsvar med denne 

fastsetter regelgiveren i den ordinære regelverksprosessen bare grunnleggende regler og prinsipper og delegerer 

myndigheten til å vedta delegerte rettsakter om nærmere tekniske detaljer til Kommisjonen. I samsvar med dette 

prinsippet fastsettes det ved forordning (EU) nr. 167/2013 grunnleggende bestemmelser om funksjonssikkerhet, 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern, og myndigheten til å fastsette tekniske spesifikasjoner i delegerte rettsakter 

delegeres til Kommisjonen. 

4) Derfor bør de tekniske kravene til typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med hensyn til deres 

miljøprestasjon og framdriftsytelse nå fastsettes. 

5) I 2010 innførte Kommisjonen en europeisk strategi for rene og energieffektive kjøretøyer(2). Denne strategien foreslo at 

Unionen treffer tiltak på områder der dette er forbundet med klar merverdi, og utfyller de tiltakene som treffes av 

industrien og av nasjonale og regionale offentlige myndigheter. Disse tiltakene bør ha som mål å forbedre 

miljøprestasjonen til kjøretøyene og samtidig styrke konkurranseevnen til bilindustrien i Unionen. Det er særlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 23.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2016 av 8. juli 2016 

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

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 9. 

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

(2) KOM(2010) 186 endelig, 28.4.2010. 
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nødvendig med en betydelig reduksjon i utslipp av hydrokarboner fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer for å bedre 

luftkvaliteten og overholde grenseverdiene for forurensning. Dette bør oppnås ikke bare ved å redusere eksos- og 

fordampingsutslippene av hydrokarboner fra disse kjøretøyene, men også ved å bidra til å redusere nivåene av flyktige 

partikler. 

6) Ved denne forordning fastsettes det, under henvisning til bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/68/EF(1), grenseverdier for utslipp av forurensende gasser og partikler som skal få anvendelse suksessivt i flere trinn, 

og prøvingsmetoden for forbrenningsmotorer til framdrift av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Utslippsgrensene i 

trinn IIIA, IIIB og IV for motorer i jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er, ved at de fastsetter ambisiøse utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler samtidig som de harmoniseres med internasjonale standarder, et av de tiltakene som 

skal redusere utslipp av partikler og ozondannende stoffer som nitrogenoksider og hydrokarboner. 

7) En standardisert metode for måling av drivstofforbruk og karbondioksidutslipp fra motorer i jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår tekniske handelshindringer mellom medlemsstatene. Det bør også 

sikres at kunder og brukere får objektive og presise opplysninger. 

8) Et av hovedformålene med unionsregelverket for godkjenning av kjøretøyer er å sikre at nye kjøretøyer, komponenter 

og separate tekniske enheter som bringes i omsetning, har et høyt miljøvernnivå. Dette formålet bør ikke svekkes ved 

montering av visse deler eller utstyr etter at kjøretøyene er brakt i omsetning eller tatt i bruk. Det bør derfor treffes 

hensiktsmessige tiltak for å sikre at deler eller utstyr som kan monteres på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, og som i 

vesentlig grad kan forringe funksjonen til systemer som er avgjørende for miljøvern, på forhånd kontrolleres av en 

godkjent myndighet før de bringes i omsetning. Disse tiltakene bør bestå av tekniske bestemmelser om de kravene som 

delene eller utstyret skal oppfylle. 

9) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF(2) er det fastsatt at EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer kan gis til 

terrenggående kjøretøyer og UTV-kjøretøyer som jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Disse kjøretøytypene bør derfor 

også omfattes av denne forordning med hensyn til deres krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse, forutsatt at den 

aktuelle kjøretøytypen hører inn under en kjøretøygruppe nevnt i forordning (EU) nr. 167/2013. 

10) Den tekniske utvikling gjør det nødvendig å tilpasse de tekniske kravene som er fastsatt i vedleggene til dette direktiv. 

Motorkategoriene, grenseverdiene og gjennomføringsdatoene som her er angitt, bør tilpasses framtidige endringer av 

direktiv 97/68/EF i samsvar med artikkel 71 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

11) Kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler bør ikke få 

anvendelse på kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv 97/68/EF, før den 

datoen da disse motorene omfattes av nevnte direktiv. Imidlertid kan kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke 

omfattes av virkeområdet for direktiv 97/68/EF, gis typegodkjenning for hele kjøretøyer i henhold til denne forordning. 

12) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen 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). I sin melding CARS 2020: Handlingsplan for en konkurransedyktig og 

bærekraftig bilindustri i Europa understreket Kommisjonen at den mest effektive måten å fjerne ikke-tollbaserte 

handelshindringer på er å godkjenne de internasjonale bestemmelsene i henhold til UN-ECEs overenskomst av 1958. 

Kravene i de direktivene som oppheves ved forordning (EU) nr. 167/2013, bør derfor der det er hensiktsmessig, erstattes 

med henvisninger til de tilsvarende UN-ECE-reglementene.  

  

(1) 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 (EFT L 59 av 27.2.1998,  

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas 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 krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 
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13) Muligheten for at UN-ECE-reglementer får anvendelse på EU-typegodkjenning av kjøretøyer som grunnlag for 

Unionens regelverk, er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013. I samsvar med denne forordning skal typegodkjenning i 

samsvar med UN-ECE-reglementer som får anvendelse på lik linje med Unionens regelverk, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

14) Når UN-ECE-reglementer benyttes på lik linje med Unionens regelverk, bidrar det til å hindre overlapping ikke bare av 

tekniske krav, men også av sertifiseringsmessige og administrative framgangsmåter. Dessuten bør typegodkjenning som 

bygger direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre markedstilgangen i tredjestater, særlig i de statene som er 

avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i Unionen. 

15) I betraktning av omfanget og virkningene av det foreslåtte tiltaket i den aktuelle sektoren er EU-tiltakene i denne 

forordning nødvendige dersom de målene som er satt for miljø og sikkerhet, nemlig godkjenning av kjøretøyer i EU, 

skal nås. Disse målene kan ikke nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene hver for seg. 

16) Ettersom kravene til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er av avgjørende 

betydning for typegodkjenning av disse kjøretøyene, bør denne forordning få anvendelse fra anvendelsesdatoen for 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes nærmere tekniske krav til og prøvingsmetoder for miljøprestasjon og framdriftsytelse med 

hensyn til utslipp av forurensende stoffer og tillatte utvendige lydnivåer samt godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- 

og skogbrukskjøretøyer og deres motorer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheter i samsvar med 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 anvendelse. I tillegg menes med 

1) «utslipp av forurensende stoffer» utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos, 

2) «system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp» en innretning eller et system som det føres eksos gjennom, og 

hvis formål er kjemisk eller fysisk endring av utslippet av forurensende stoffer før de slippes ut i atmosfæren, herunder 

katalysatorer, partikkelfiltre eller enhver annen komponent, ethvert annet system eller enhver annen separat teknisk enhet 

til reduksjon eller behandling av motorens utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos, 

3) «system for reduksjon av utvendig lydnivå» alle komponenter og separate tekniske enheter som utgjør eksosanlegget og 

lyddempingsanlegget, herunder eksosanlegget, luftinntaket, lyddemperen eller andre systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter som er relevante for det tillatte utvendige lydnivået fra jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer, av en type 

som er montert på kjøretøyet ved typegodkjenningen eller utvidelse av typegodkjenningen, 

4) «forurensningsreduserende innretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som utgjør en del av 

systemet for etterbehandling av forurensende eksosutslipp,  
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5) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en komponent, et system eller en separat teknisk enhet som erstatter, helt 

eller delvis, et system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp på et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med 

forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning, 

6) «motortype» motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige motorkjennetegn som angitt i tillegg 1 

til vedlegg II til direktiv 97/68/EF, 

7) «representativ motor» en motor som er representativ for framdriftsenheten eller motorfamilien angitt i nr. 7 i vedlegg I til 

direktiv 97/68/EF, 

8) «motorfamilie» en gruppe motorer fra en produsent i samsvar med nr. 6 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF som på grunn av 

sin konstruksjon forventes å ha lignende egenskaper med hensyn til forurensende eksosutslipp og som oppfyller kravene i 

denne forordning, 

9) «reservemotor» en nybygd motor beregnet på å erstatte en motor i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er levert 

utelukkende for dette formålet, 

10) «hjelpeutstyr» alt utstyr, alle apparater og innretninger oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 

nr. 120 endringsserie 01, 

11) «motoreffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt motorturtall, 

12) «netto motoreffekt» motoreffekten på veivakselenden eller tilsvarende del, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt motorturtall 

og med det hjelpeutstyret og utstyret som er oppført i tabell 1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 

01(1), og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 3 

Alminnelige forpliktelser 

1.  Produsenten skal sikre at alle nye kjøretøyer som bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk i Unionen, alle nye 

motorer og reservemotorer som bringes i omsetning eller tas i bruk i Unionen, og alle nye systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter som kan påvirke kjøretøyets miljøprestasjon og framdriftsytelse, og som bringes i omsetning eller tas i bruk i 

Unionen, er konstruert, bygd og montert slik at kjøretøyet i normal bruk og vedlikeholdt i samsvar med produsentens krav, 

oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

2.  Produsenten av kjøretøyer, motorer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter skal dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten, ved hjelp av fysisk demonstrasjon og prøving, at kjøretøyene, motorene, systemene, komponentene 

og de separate tekniske enhetene som gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

nærmere tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 6-9a i og vedlegg I og II til direktiv 97/68/EF. 

3.  Denne artikkel får ikke anvendelse på kjøretøytyper som skal eksporteres til tredjestater. 

Artikkel 4 

Generelle krav om utslipp av forurensende stoffer og utvendige lydnivåer 

1.  Produsenten skal oppfylle kravene med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fastsatt i vedlegg I og II. 

Produsenten skal oppfylle kravene med hensyn til utvendig lydnivå fastsatt i vedlegg III. 

2.  Typegodkjenning med hensyn til kravene til forurensende eksosutslipp og utvendig lydnivå kan av typegodkjennings-

myndighetene utvides til å omfatte forskjellige varianter og versjoner av kjøretøyer og motortyper og -familier, forutsatt at 

parametrene for kjøretøyvarianten, framdriftsenheten og det forurensningsreduserende systemet har identisk ytelse eller holder 

seg innenfor de nivåene som er angitt i artikkel 19 nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013.  

  

(1) EUT L 257 av 30.9.2010, s. 298. 
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3.  Produsenten skal umiddelbart gi melding til godkjenningsmyndigheten om eventuelle endringer av systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter som kan påvirke miljøprestasjonen og framdriftsytelsen til jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer etter at den godkjente kjøretøytypen er brakt i omsetning i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Forpliktelsen til å gi melding skal omfatte følgende: 

a)  parametrene for motortypen eller -familien, som angitt i vedlegg II til direktiv 97/68/EF og i nr. 9 i vedlegg I til denne 

forordning, 

b)  motorens system for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, som beskrevet i nr. 6 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF 

samt nr. 9.1 i vedlegg I og nr. 3.2 i vedlegg II til denne forordning, 

c)  kjøretøyets system for reduksjon av utvendig lydnivå, i samsvar med kravene i vedlegg III. 

4.  I tillegg til bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 og artikkel 14 skal produsentene oppfylle følgende krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse: 

a)  Når det gjelder referansedrivstoffer, kravene angitt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01 og vedlegg 

V til direktiv 97/68/EF. 

b)  Når det gjelder forurensningsreduserende innretninger og forurensningsreduserende reserveinnretninger, kravene angitt i 

tillegg 5 til vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

c)  Når det gjelder prøvingsutstyr, kravene angitt i vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

5.  Produsenten skal godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at endringene nevnt i nr. 3 ikke svekker et kjøretøys 

miljøprestasjon i forhold til den miljøprestasjonen som ble vist ved typegodkjenning. 

6.  Produsenten skal godtgjøre at forurensningsreduserende reserveinnretninger som krever typegodkjenning i henhold til 

artikkel 9-13 i denne forordning, og som bringes i omsetning eller tas i bruk i Unionen, er godkjent i samsvar med de nærmere 

tekniske kravene og prøvingsmetodene angitt i nr. 4.1.1 i vedlegg I til direktiv 97/68/EF, dersom det er relevant. 

7.  Kjøretøyer som er utstyrt med forurensningsreduserende reserveinnretninger, skal oppfylle de samme kravene til 

miljøprøving og grenseverdiene for utslipp av forurensende stoffer som kjøretøyer som er utstyrt med en forurensnings-

reduserende originalinnretning. 

Artikkel 5 

Særlige forpliktelser med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer eller motorer 

1.  Produsenten skal sikre at motortypens utslipp av forurensende gasser og partikler fra eksos ikke overskrider utslippene av 

forurensende gasser og partikler fra eksos som angitt for motorkategoriene og effektområdene i henhold til direktiv 97/68/EF. 

2.  Produsenten skal sikre at framdriftsytelsen tilsvarer det nivået som er meldt til godkjenningsmyndigheten i 

opplysningsmappen, når kjøretøyet gjøres tilgjengelig på markedet, eller før det tas i bruk. 

Bruk av manipulasjonsinnretninger som definert i nr. 2.8c i vedlegg I til direktiv 97/68/EF som reduserer effektiviteten til 

utslippskontrollutstyr, er forbudt i samsvar med nr. 4.1.1 i vedlegg III til direktiv 97/68/EF. 

3.  Endringer av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, skal ikke 

automatisk gjøre typegodkjenningen ugyldig, med mindre de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene er blitt 

endret på en måte som påvirker motorens eller det forurensningsreduserende systemets funksjonalitet. 

Artikkel 6 

Krav til typegodkjenning av motorer som separat teknisk enhet 

For å få EU-typegodkjenning av en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhet skal produsenten i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg I til denne forordning godtgjøre at motorene gjennomgår de prøvingene og oppfyller de kravene som 

er angitt i denne forordning og i direktiv 97/68/EF.  
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KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

1.  Nasjonale myndigheter skal anerkjenne alternative typegodkjenninger som likeverdige med en godkjenning i henhold til 

denne forordning i samsvar med vedlegg IV. 

2.  I tillegg til kravene nevnt i nr. 1 skal produsenten, for at en alternativ typegodkjenning skal anerkjennes som likeverdig 

med en godkjenning i henhold til denne forordning, gi lik tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

som fastsatt i kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013 og den tilsvarende delegerte rettsakten. 

Artikkel 8 

Måling av utslipp av forurensende stoffer 

De tekniske instansene skal måle de forurensende eksosutslippene fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer i samsvar 

med bestemmelsene i direktiv 97/68/EF, tilpasset ved kravene i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 9 

Måling av utvendig lydnivå 

1.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T med luftfylte dekk og 

i gruppe C med gummibelter med sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i 

nr. 1.3.1 i vedlegg III. 

2.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.2 i vedlegg III skal også overholdes, og resultatene skal 

registreres av den tekniske instansen i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.2.4 i vedlegg III. 

3.  Den tekniske instansen skal måle utvendig lydnivå på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C med metallbelter med 

sikte på typegodkjenning, i samsvar med prøvingsforholdene og -metodene for prøving ved stillestående angitt i nr. 1.3.2 i 

vedlegg III. 

4.  Prøvingsforholdene og prøvingsmetodene angitt i nr. 1.3.3 i vedlegg III skal også overholdes, og resultatene skal 

registreres av den tekniske instansen. 

Artikkel 10 

Krav til framdriftsytelse 

Ved vurdering av jordbruks- og skogbrukskjøretøyers framdriftsytelse skal det foretas målinger av netto motoreffekt, motorens 

dreiemoment og spesifikt drivstofforbruk i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 120, endringsserie 01. 

Artikkel 11 

Særlige bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer eller motorer 

1.  Det kan gis typegodkjenning til kjøretøyer som er utstyrt med motorer som ikke omfattes av virkeområdet for direktiv 

97/68/EF.  
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2.  Fra 24 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for regelverket som utvider virkeområdet for direktiv 97/68/EF til å omfatte 

kjøretøyer utstyrt med motorer som for øyeblikket ikke er omfattet av nevnte direktivs virkeområde [eller senest  

1. januar 2018], skal medlemsstatene nekte å gi typegodkjenninger i henhold til denne forordning til kjøretøyer som ikke 

oppfyller alle krav i denne forordning. 

3.  Typegodkjenninger som gis i henhold til nr. 1, skal opphøre å være gyldig tre år etter ikrafttredelsesdatoen for regelverket 

som utvider virkeområdet for direktiv 97/68/EF til å omfatte slike motorer [eller senest 31. desember 2018]. 

Fra og med 1. januar 2019 skal medlemsstatene anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer ikke lenger er gyldige i henhold 

til artikkel 38 i forordning (EU) nr. 167/2013, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

4.  Med hensyn til typegodkjenning skal datoene angitt i artikkel 9 nr. 3 bokstav c) og d) og artikkel 9 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 97/68/EF for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe T2, T4.1 og C2, som definert i artikkel 4 nr. 3, 6 og 9 og 

artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, og som er utstyrt med motorer i kategori L-R, utsettes med tre år. Overgangs- og 

unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 4 bokstav a) og artikkel 10 nr. 5 i direktiv 97/68/EF og artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal også utsettes tilsvarende. 

5.  Reservemotorer skal overholde de samme grenseverdiene som motoren som skal skiftes ut måtte overholde da den første 

gang ble brakt i omsetning. 

6.  Reservemotorer skal merkes i samsvar med tillegget til vedlegg I. 

Artikkel 12 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

Med forbehold for artikkel 11 og underlagt ikrafttredelsen av de gjennomføringstiltakene som er nevnt i artikkel 68 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, og dersom en produsent anmoder om det, kan de nasjonale myndighetene ikke med begrunnelse i utslipp fra 

kjøretøyer nekte å gi EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for en ny kjøretøy- eller motortype eller forby 

registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy og salg eller bruk av nye motorer, dersom det aktuelle kjøretøyet eller de 

aktuelle motorene er i samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak. 

Artikkel 13 

Gjøre en forurensningsreduserende reserveinnretning tilgjengelig på markedet eller montere den i et kjøretøy 

Forurensningsreduserende reserveinnretninger som også er omfattet av en typegodkjenning av system med hensyn til et 

kjøretøy, skal ikke være underlagt noen ytterligere godkjenning av komponent eller separat teknisk enhet i samsvar med 

artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 14 

Fleksibel ordning 

1.  Som unntak fra artikkel 10 nr. 3 skal medlemsstatene på anmodning fra produsenten og forutsatt at en godkjennings-

myndighet har gitt den relevante tillatelsen til ibruktaking, tillate at et begrenset antall kjøretøyer med motorer som oppfyller 

kravene i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF, bringes i omsetning i henhold til en fleksibel ordning, i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg V. 

2.  Den fleksible ordningen nevnt i nr. 1 får anvendelse fra det tidspunktet hvert enkelt trinn starter, og skal ha samme 

varighet som selve trinnet. 

Den fleksible ordningen nevnt i nr. 1.2 i vedlegg V skal være begrenset til varigheten av trinn III B, eller til tre år dersom det 

ikke finnes noe etterfølgende trinn. 

3.  Kjøretøytyper som tas i bruk i henhold til den fleksible ordningen, skal være utstyrt med motortyper som er i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg V. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 1. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav for EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie for en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy som 

separat teknisk enhet med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

1. Generelt 

Bestemmelsene i direktiv 97/68/EF får anvendelse på EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie for en 

type jordbruks- og skogbrukskjøretøy som separat teknisk enhet med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, med 

følgende tilpasninger: 

1.1.  I denne forordning skal henvisninger til ikke-veigående mobile maskiner i direktiv 97/68/EF leses som henvisninger til 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

1.2.  I denne forordning skal henvisninger til produsenter av originalt utstyr i direktiv 97/68/EF leses som henvisninger til 

kjøretøyprodusenter. 

1.3.  I denne forordning skal datoene for å bringe motorer i omsetning nevnt i direktiv 97/68/EF leses som datoene for 

førstegangs ibruktaking av motorer og kjøretøyer. 

1.4.  I denne forordning skal datoene for typegodkjenning av motortyper og motorfamilier nevnt i direktiv 97/68/EF leses 

som datoene for EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for en motortype eller motorfamilie eller en 

kjøretøytype. 

2. Søknad om EU-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie som separat teknisk enhet 

2.1.  Søknad om typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende stoffer skal 

sendes inn av produsenten eller dennes representant. 

2.2.  Søknad om typegodkjenning skal ledsages av en opplysningsmappe i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 og gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav c) i nevnte forordning. 

2.3.  En motor som er i samsvar med kjennetegnene for «motortype» eller «representativ motor» som beskrevet i vedlegg I 

til direktiv 97/68/EF, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjennings-

prøvingene. 

3. Spesifikasjoner og prøvinger 

Bestemmelsene i avsnitt 4, 8 og 9 i og tillegg 1 og 2 til vedlegg I samt vedlegg III, IV og V til direktiv 97/68/EF får 

anvendelse. 

4. Typegodkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Idet det tas hensyn til bestemmelsene om EU-typegodkjenning i kapittel IV-VII, IX og X i forordning (EU)  

nr. 167/2013, skal separate tekniske enheter, komponenter og systemer som påvirker miljøprestasjonen og framdrifts-

ytelsen til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer, typegodkjennes før de bringes i omsetning eller tas i bruk første gang. 

I samsvar med artikkel 19 og 52 i forordning (EU) nr. 167/2013 får disse kravene særlig anvendelse på 

– motorer, 

– systemer for etterbehandling av forurensende eksosutslipp, 

– systemer for reduksjon av utvendig lydnivå. 

Opplysningsdokumentene i forbindelse med typegodkjenning skal være i samsvar med gjennomføringsrettsaktene 

vedtatt i henhold til artikkel 68 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5. Merking av motor 

Motoren skal være merket i samsvar med kravene angitt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og gjennomfø-

ringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i nevnte forordning.  
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6. Produksjonssamsvar 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal produksjonssamsvar for motorer 

kontrolleres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I del 5 i direktiv 97/68/EF. 

7. Melding om utstedelse av godkjenning 

Melding om godkjenning og om utvidelse, nektelse eller tilbakekalling av godkjenning eller om endelig opphør av 

produksjon i forbindelse med en motortype i henhold til dette vedlegg eller en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy i 

henhold til vedlegg II skal gis av produsenten til medlemsstatene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 31 og 

kapittel XVI i forordning (EU) nr. 167/2013. 

8. Markedstilsyn 

Idet det tas hensyn til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal det foretas markedstilsyn i samsvar med 

gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav g), j) og m) i nevnte forordning. 

9. Motorfamilie 

9.1. Parametrer for bestemmelse av motorfamilien 

Motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som må være felles for alle motorer 

som hører til en familie. I enkelte tilfeller kan det være innbyrdes vekselvirkning mellom parametrene. Disse 

virkningene skal det også tas hensyn til for å sikre at bare motorer som har tilsvarende egenskaper når det gjelder 

eksosutslipp, inngår i samme motorfamilie. 

For at motorene skal anses å tilhøre den samme motorfamilien, skal følgende liste med grunnleggende parametrer være 

felles: 

9.1.1.  Forbrenningssyklus: totakts/firetakts 

9.1.2.  Kjølemiddel: luft/vann/olje 

9.1.3.  Slagvolum for hver enkelt sylinder: 

– mellom 85 % og 100 % av det største slagvolumet i motorfamilien 

9.1.4.  Metode for luftinnsuging: naturlig innsuging/overlading 

9.1.5.  Drivstofftype: diesel/bensin 

9.1.6.  Forbrenningskammertype/-konstruksjon: 

9.1.7.  Ventiler og kanaler — innretning, størrelse og antall 

9.1.8.  Drivstoffsystem 

For diesel: 

– Pumpe-ledning-innsprøytingsdyse 

– Pumpe med rett gjennomløp 

– Fordelerpumpe 

– Enkeltelement 

– Enkeltinnsprøytingsdyse 

For bensin: 

– Forgasser 

– Innsprøyting i innsugingskanalen 

– Direkte innsprøyting 

9.1.9.  Forskjellige egenskaper 

– Resirkulering av eksos 

– Vanninnsprøyting/-emulsjon 

– Luftinnblåsing 
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– Ladeluftkjølesystem 

– Type tenning (kompresjonstenning, gnisttenning) 

9.1.10.  Etterbehandling av eksos 

– Oksidasjonskatalysator 

– Reduksjonskatalysator 

– Treveiskatalysator 

– Termisk reaktor 

– Partikkelfilter 

9.2. Valg av representativ motor 

9.2.1.  Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det høyeste drivstofforbruk 

per takt ved det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment, i samsvar med motorfamiliens hovedkjennetegn angitt i 

tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 97/68/EF. Dersom to eller flere motorer har dette hovedkriteriet felles, skal den 

representative motoren velges ved å bruke som sekundærkriterium det høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt 

turtall. Under visse omstendigheter kan godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige 

utslippsnivå best kan finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan dermed velge en ekstra motor til 

prøving, basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de høyeste utslippsnivåene av alle motorer i den 

motorfamilien. 

9.2.2.  Dersom motorene i samme familie har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke utslippene av forurensende 

stoffer, skal også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av representativ motor. 

 _____  
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Tillegg 

Merking av motorer 

1.  En motor som er typegodkjent som separat teknisk enhet, skal ha all følgende merking: 

a)  Motorprodusentens varemerke eller handelsnavn. 

b)  Motortype og eventuelt motorfamilie, og et individuelt identifikasjonsnummer for motoren. 

c)  EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.  Merkene nevnt i nr. 1 skal være holdbare i hele levetiden til motoren, og skal være lett leselige og ikke kunne slettes. 

Dersom det brukes etiketter eller skilt, skal de være slik festet at festingen varer i motorens levetid og etikettene/skiltene 

ikke kan fjernes uten at de blir ødelagt eller deformert. 

3.  Merkene nevnt i nr. 1 skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som vanligvis ikke 

må skiftes ut i løpet av motorens levetid. Disse merkene skal være slik plassert at de er lett synlige for en gjennom-

snittsperson etter at motoren er ferdigmontert på jordbruks- og skogbrukskjøretøyet, med alt hjelpeutstyr som er nødvendig 

for drift av motoren. Dersom et motorpanser må fjernes for at merket skal bli synlig, skal dette kravet anses som oppfylt 

dersom det er lett å fjerne panseret. 

Dersom det er tvil om hvorvidt dette kravet er oppfylt, skal det anses som oppfylt dersom det brukes et tilleggsmerke som 

minst inneholder motorens identifikasjonsnummer og produsentens navn, handelsnavn eller logo. Dette tilleggsmerket skal 

være festet på eller ved siden av en hovedkomponent som vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid, og det 

skal være lett tilgjengelig under rutinemessig vedlikehold uten bruk av verktøy, eller være plassert i avstand fra det 

opprinnelige merket på motorens veivhus. Det opprinnelige merket og (eventuelt) tilleggsmerket skal være lett synlig etter 

at motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren. Et motorpanser som oppfyller 

kravene i forrige ledd, er tillatt. Tilleggsmerket skal være festet på en holdbar måte direkte på motorens overflate, helst ved 

preging eller på en etikett/et skilt som oppfyller kravene i nr. 2. 

4.  Kodingen av motorene ifølge identifikasjonsnumrene skal være slik at det er mulig å bestemme produksjonssekvensen helt 

sikkert. 

5.  Alle merker skal være påført på motorene før de forlater produksjonslinjen. 

6.  Den nøyaktige plasseringen av motormerkingen skal angis i opplysningsdokumentet, i samsvar med gjennomførings-

rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

7.  For reservemotorer skal teksten «RESERVEMOTOR» være påført på motoren i form av et metallskilt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Krav til EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy utstyrt med en motortype eller motorfamilie 

med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

1. Generelt 

Med mindre annet er angitt i denne forordning, får definisjonene, symbolene, forkortelsene, spesifikasjonene og 

prøvingene, kravene til vurdering av produksjonssamsvar, parametrene som definerer motorfamilien, og valget av 

representativ motor som fastsatt i vedlegg I til direktiv 97/68/EF anvendelse. 

2. Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy 

2.1.  Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende 

stoffer 

2.1.1.  Søknad om typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

skal sendes inn av produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller dennes representant. 

2.1.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt i henhold til artikkel 68 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.1.3.  Produsenten skal innlevere en motor for et jordbruks- og skogbrukskjøretøy som er i samsvar med kjennetegnene for 

«motortype» eller «representativ motor» i henhold til bestemmelsene i vedlegg I til denne forordning og vedlegg VII til 

direktiv 97/68/EF, til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene. 

2.2.  Søknad om EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med en godkjent motor 

2.2.1.  Søknad om typegodkjenning av en type jordbruks- og skogbrukskjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

skal sendes inn av produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller dennes representant. 

2.2.2.  Den skal ledsages av opplysningsdokumentet i samsvar med mønsteret angitt i gjennomføringsrettsaktene vedtatt i 

henhold til artikkel 68 bokstav a) og l) i forordning (EU) nr. 167/2013 samt en kopi av EU-typegodkjennings-

dokumentet for motoren eller motorfamilien og eventuelt for systemer, komponenter og separate tekniske enheter som 

er montert i typen jordbruks- og skogbrukskjøretøy. 

3. Spesifikasjoner og prøvinger 

3.1.  Generelt 

Bestemmelsene i avsnitt 4, 8 og 9 i og tillegg 1 og 2 til vedlegg I samt vedlegg III, IV og V til direktiv 97/68/EF får 

anvendelse. 

3.2.  Montering av motoren i kjøretøyet 

Monteringen av motoren i kjøretøyet skal oppfylle følgende krav med hensyn til typegodkjenning av motoren: 

3.2.1.  Innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt for den typegodkjente motoren. 

3.2.2.  Mottrykket i eksosen skal ikke overstige det som er angitt for den typegodkjente motoren. 

3.3.  Kjøretøykomponenter som kan påvirke utslippene av forurensende stoffer, skal være konstruert, bygd og montert på en 

slik måte at de i normal bruk oppfyller kravene i denne forordning, til tross for vibrasjoner kjøretøyet måtte utsettes for. 

4. Godkjenning 

For ethvert jordbruks- eller skogbrukskjøretøy som er utstyrt med en motor som det er utstedt et typegodkjennings-

dokument for i samsvar med vedlegg I til denne forordning eller en likeverdig typegodkjenning i samsvar med vedlegg 

IV til denne forordning, skal det utstedes et typegodkjenningsdokument i samsvar med gjennomføringsrettsakten vedtatt 

i henhold til artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav til utvendige lydutslipp 

1. Tillatte utvendige lydnivåer 

1.1. Måleinstrumenter 

Måleinstrumentene, herunder mikrofoner, kabler og vindskjerm, dersom slik brukes, skal oppfylle kravene til 

instrumenter i klasse 1 angitt i IEC 61672-1:2002. Filtrene skal oppfylle kravene til instrumenter i klasse 1 angitt i 

IEC 61260:1995. 

1.2. Forhold under måling 

Målingene skal utføres på et ulastet jordbruks- og skogbrukskjøretøy i driftsferdig stand i frie omgivelser med så lite 

støy som mulig (omgivelses- og vindstøy skal være minst 10 dB (A) under det utvendige lydnivået som måles). 

Målestedet kan for eksempel være en åpen plass med en radius på 50 meter der den midterste delen, en radius på 

minst 20 meter, skal være tilnærmet horisontal; plassen kan ha et dekke av betong, asfalt eller lignende materiale, og 

den skal ikke være dekket av løs snø, høyt gress, løs jord eller aske. 

Testbanens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy. Dette kravet gjelder bare 

for måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse. 

Målingene skal utføres i fint vær med lite vind. Det er bare kontrolløren som leser av måleapparatet, som skal 

oppholde seg i nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen, fordi tilskuere som befinner seg i 

nærheten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet eller mikrofonen kan påvirke avlesningene på måleapparatet. 

Kraftige utslag på viseren som helt tydelig ikke har noen forbindelse med det generelle lydnivået, skal ikke tas i 

betraktning under avlesingen. 

1.3. Målemetode 

1.3.1.  Måling av utvendig lydnivå fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i bevegelse 

Det skal utføres minst to målinger på hver side av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet. Det kan foretas foreløpige 

målinger med tanke på innstilling av måleapparatet, men disse målingene skal ikke tas i betraktning. 

Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken og 7,5 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets midtlinje CC, 

målt langs linjen PP′ vinkelrett på denne midtlinjen (figur 1). 

To linjer AA′ og BB′ som er parallelle med linje PP′ og plassert henholdsvis 10 meter foran og 10 meter bak denne 

linjen, skal avmerkes på testbanen. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyene skal kjøre mot linje AA′ med konstant 

hastighet, som angitt nedenfor. Så trykkes gasspedalen helt ned så fort som mulig og holdes i denne stillingen til 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyets bakpart krysser linjen BB′; gasspedalen slippes deretter så raskt som mulig. 

Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har tilhenger, skal det ikke tas hensyn til den når linjen BB′ krysses. 

Det høyeste målte lydnivået registreres som resultat.  
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Figur 1 

 

1.3.1.1.  Under prøvingen skal hastigheten være ¾ av høyeste konstruksjonshastighet (vmax) som angitt av produsenten, som 

kan oppnås på høyeste gir ved bruk på vei. 

1.3.1.2.  Tolking av resultatene 

1.3.1.2.1.  For å ta hensyn til unøyaktigheter ved måleapparatene skal resultatet for hver måling bestemmes ved at 1 dB(A) 

trekkes fra måleresultatet. 

1.3.1.2.2.  Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

1.3.1.2.3.  Det høyeste målte lydnivået skal utgjøre prøvingsresultatet. Dersom denne verdien er 1 dB(A) høyere enn det 

høyeste tillatte lydnivået for den gruppen jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som prøves, skal det foretas to nye 

målinger. Tre av de fire måleresultatene som oppnås ved denne metoden, skal ligge innenfor de fastsatte grensene.  

Mikrofon Mikrofon 



8.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/229 

 

1.3.2.  Måling av utvendig lydnivå på stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

1.3.2.1.  Plassering av lydmåler 

Målingene skal utføres i punkt X (vist i figur 2) i en avstand av 7 meter fra jordbruks- og skogbrukskjøretøyets 

nærmeste overflate. Mikrofonen skal plasseres 1,2 meter over bakken. 

1.3.2.2.  Antall målinger: Det skal utføres minst to målinger. 

1.3.2.3.  Prøvingsforhold for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

En motor i et jordbruks- og skogbrukskjøretøy uten turtallsregulator skal gå på ¾ av det turtallet der motoren ifølge 

produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet har størst effekt. Motorens turtall skal måles ved hjelp av et 

uavhengig instrument, som for eksempel et rulledynamometer eller en turteller. Dersom motoren er utstyrt med en 

turtallsregulator som hindrer motoren i å overstige det turtallet som gir størst effekt, skal den gå med det høyeste 

turtallet som regulatoren tillater. 

Motoren skal ha normal arbeidstemperatur før målingene begynner. 

1.3.2.4.  Tolking av resultatene 

Alle utvendige lydnivåer som er avlest og registrert, skal føres i rapporten. Motoreffekten skal registreres i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 9 i denne forordning. Jordbruks- og skogbrukskjøretøyets last skal også angis. 

Målingene skal anses gyldige dersom forskjellen mellom to påfølgende målinger på samme side av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyet ikke overskrider 2 dB(A). 

Den høyeste verdien som ble målt, skal registreres som resultat. 

1.3.3.  Bestemmelser om prøving av utvendig lydnivå for kjøretøyer i gruppe C med metallbelter i bevegelse 

For jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i gruppe C som er utstyrt med metallbelter, skal støy i bevegelse måles på 

ulastede kjøretøyer i driftsferdig stand ved en konstant hastighet på 5 km/t (+/– 0,5 km/t), med motoren ved 

nominelt turtall over et lag med fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen skal plasseres i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.1. Målt støyverdi skal registreres i prøvingsrapporten. 

2. Eksosanlegg (lyddemper) 

2.1.  Dersom jordbruks- og skogbrukskjøretøyer er utstyrt med en innretning som skal dempe eksosstøyen (lyddemper), 

skal kravene i dette nummer gjelde. Dersom motorens innsuging er utstyrt med luftfilter som er nødvendig for å 

sikre samsvar med tillatt lydnivå, skal luftfilteret regnes som en del av lyddemperen, og kravene i dette nr. 2 skal 

også omfatte dette filteret. 

Eksosrøret skal være plassert slik at eksosen ikke kan trenge inn i førerhuset.  
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Figur 2 

Målepunkter for stillestående jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

 

2.2.  En tegning av eksosanlegget skal være vedlagt jordbruks- og skogbrukskjøretøyets typegodkjenningsdokument. 

2.3.  Lyddemperen skal være merket med merke- og typebetegnelse som skal være lett å lese og ikke kan slettes. 

2.4.  Absorberende fibermateriale skal brukes i lyddempere bare dersom følgende krav er oppfylt: 

2.4.1.  De delene av lyddemperen der gass strømmer gjennom, skal ikke inneholde absorberende fibermateriale. 

2.4.2.  Egnede innretninger skal sørge for at det absorberende fibermaterialet holdes på plass i hele lyddemperens levetid. 

2.4.3.  Det absorberende fibermaterialet skal tåle en temperatur som er minst 20 % høyere enn den driftstemperaturen (ºC) 

som kan forekomme i den delen av lyddemperen der det finnes absorberende fibermateriale. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Anerkjennelse av alternative typegodkjenninger 

Følgende typegodkjenninger og eventuelle godkjenningsmerker anerkjennes å være likeverdig med en godkjenning i henhold til 

denne forordning: 

a)  For motorer i kategori H, I, J og K (trinn IIIA) angitt i artikkel 9 nr. 3a og 3b i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i 

samsvar med nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

b)  For motorer i kategori L, M, N og P (trinn IIIB) angitt i artikkel 9 nr. 3c i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i samsvar 

med nr. 4.1, 4.2 og 4.3 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

c)  For motorer i kategori Q og R (trinn IV) angitt i artikkel 9 nr. 3d i direktiv 97/68/EF, typegodkjenninger i samsvar med 

nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg XII til direktiv 97/68/EF. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Bestemmelser om jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og motorer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible 

ordningen fastsatt i henhold til artikkel 14 

1. Tiltak fra produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyet 

1.1.  Bortsett fra i trinn III B skal en produsent av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som ønsker å gjøre bruk av den 

fleksible ordningen, be om tillatelse fra godkjenningsmyndigheten til å bringe jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i 

omsetning i samsvar med de relevante bestemmelsene i dette vedlegg. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal 

ikke overstige takene angitt i nr. 1.1.1 og 1.1.2. Motorene skal oppfylle kravene nevnt i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF. 

1.1.1.  Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver 

motorkategori ikke overstige 20 % av det antall kjøretøyer som produsenten årlig bringer i omsetning med motorer med 

dette effektområdet (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en 

kjøretøyprodusent har brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen i et tidsrom som er kortere enn 

fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har brakt jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen. 

1.1.2  Som alternativ til nr. 1.1.1 skal antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den 

fleksible ordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende tak: 

Motorens effektområde P (kW) Antall kjøretøyer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 150 

75 ≤ P < 130 100 

130 ≤ P ≤ 560 50 

1.2.  I trinn III B skal en kjøretøyprodusent som ønsker å gjøre bruk av den fleksible ordningen, be om tillatelse fra 

godkjenningsmyndigheten til å bringe jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i dette vedlegg. Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal ikke overstige takene angitt i nr. 1.2.1 og 

1.2.2. Motorene skal oppfylle kravene nevnt i artikkel 9 i direktiv 97/68/EF. 

1.2.1.  Antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, skal i hvert 

effektområde ikke overstige 40 % av det antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som kjøretøyprodusenten årlig 

bringer i omsetning med motorer i denne motorkategorien (beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på 

unionsmarkedet). Dersom en kjøretøyprodusent har markedsført jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i Unionen i et 

tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det faktiske tidsrommet kjøretøyprodusenten har 

brakt jordbruks- og skogbrukskjøretøyer i omsetning i Unionen. 

1.2.2.  Som alternativ til nr. 1.2.1 skal antall jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som bringes i omsetning i henhold til den 

fleksible ordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende tak: 

Motorens effektområde P (kW) Antall kjøretøyer 

19 ≤ P < 37 200 

37 ≤ P < 75 175 

75 ≤ P < 130 250 

130 ≤ P ≤ 560 125 
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1.3.  Kjøretøyprodusentens søknad til godkjenningsmyndigheten skal inneholde alle de følgende opplysningene: 

a)  En prøve av merkene som skal festes på hvert jordbruks- og skogbrukskjøretøy der det skal monteres en motor som 

er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen. Merkene skal ha følgende tekst: «JORDBRUKS- OG 

SKOGBRUKSKJØRETØY NR. … (fortløpende kjøretøynumre) AV … (samlet antall kjøretøyer i det aktuelle 

effektområdet) MED MOTOR NR. … MED TYPEGODKJENNING (f.eks. i samsvar med bestemmelsene i 

direktiv 97/68/EF eller anerkjent alternativ typegodkjenning i samsvar med vedlegg IV til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/96).» 

b)  En prøve av tilleggsmerket som skal påføres motoren, med teksten nevnt i nr. 2.2. 

1.4.  Produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal gi godkjenningsmyndigheten alle nødvendige opplysninger i 

forbindelse med gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne 

treffe en beslutning. 

1.5.  Kjøretøyprodusenten skal hver tolvte måned framlegge en rapport for godkjenningsmyndighetene i hver medlemsstat 

der jordbruks- og skogbrukskjøretøyet bringes i omsetning, om gjennomføringen av de fleksible ordningene ved-

kommende benytter seg av. Rapporten skal omfatte akkumulerte data om antallet jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

som er brakt i omsetning i henhold til den fleksible ordningen, serienumre for motorer og kjøretøyer, og i hvilke 

medlemsstater kjøretøyet er tatt i bruk. Denne framgangsmåten skal følges uten unntak så lenge en fleksibel ordning er i 

bruk. 

2. Tiltak fra motorprodusenten 

2.1.  En motorprodusent kan bringe motorer i omsetning i henhold til den fleksible ordningen som er godkjent i samsvar med 

nr. 1 og 3. 

2.2.  Motorprodusenten skal merke disse motorene med følgende tekst: «Motor brakt i omsetning i henhold til den fleksible 

ordningen» i samsvar med kravene angitt i vedlegg XIII i direktiv 97/68/EF. 

3. Tiltak fra godkjenningsmyndigheten 

Godkjenningsmyndigheten skal vurdere innholdet i søknaden om fleksibel ordning og vedlagte dokumenter. Den skal 

underrette produsenten av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer om sin beslutning om hvorvidt anvendelse av den 

fleksible ordningen tillates. 

 __________  


