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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1004 

av 22. juni 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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 motorvogner 

(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 inneholder en liste over UN-ECE-reglementene som er vedlagt «Revidert 

overenskomst av 1958»(3), og som får obligatorisk anvendelse. Denne listen bør ajourføres for å gjenspeile anvendelsen 

på EU-plan av nye krav i de respektive UN-ECE-reglementene. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 14 i forordning (EF) nr. 661/2009 inneholder tillegget til vedlegg IV en liste over de 

opphevede direktivene der typegodkjenninger gitt før 1. november 2012 bør fortsette å gjelde, med mindre nye krav får 

anvendelse. Ettersom nye krav får anvendelse på EU-plan med ajourføringen av vedlegg IV, er det også nødvendig å 

ajourføre tillegget til vedlegg IV til nevnte forordning. 

3) Ettersom nye krav i UN-ECE-reglement nr. 107 og 118 vil kreve at produsentene tilpasser sine kjøretøyer, bør det 

avsettes tilstrekkelig med tid til anvendelsen av disse kravene. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2016 av 28. oktober 

2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 22 av 5.4.2018, s. 1. 

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

(2) EUT L 200 av 31.7.2009, 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i indirekte utsyn anse at samsvarssertifikater for nye 

kjøretøyer i kategori N2 og N3 som er godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF(1), ikke lenger er 

gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

Artikkel 3 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i den generelle kjøretøykonstruksjonen anse at 

samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i kategori M2 og M3 ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 

2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i UN-

ECE-reglement nr. 107 som endret ved 05-serien av endringer. 

Artikkel 4 

Med virkning fra 1. juli 2016 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i forbrenningsegenskapene til materialer og/eller 

materialenes evne til å motstå drivstoff eller smøremidler anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i kategori M3 klasse II 

og III ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av 

slike kjøretøyer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 118 som endret ved 01-serien av endringer. 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning 

av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger, om endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av 

direktiv 71/127/EØF (EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1). 
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VEDLEGG 

Endring av forordning (EF) nr. 661/2009 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen skal radene for UN-ECE-reglement nr. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 og 121 lyde: 

«13 Bremser på kjøretøyer og tilhengere Supplement 13 til endringsserie 11 EUT L 42 av 

18.2.2016, s. 1 

M2, M3, N, O(b) 

13-H Bremser på personbiler Supplement 16 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 335 av 

22.12.2005, s. 1 

M1, N1(c) 

14 Sikkerhetsbeltefester, Isofix-feste-

systemer og Isofix-fester med 

toppstropper 

Supplement 5 til endringsserie 07 EUT L 218 av 

19.8.2015, s. 27 

M, N 

16 Bilbelter, sikringsutstyr, sikrings-

utstyr for barn og Isofix-sikrings-

utstyr for barn 

Supplement 5 til endringsserie 06 EUT L 304 av 

20.11.2015, s. 1 

M, N(d) 

58 Innretninger for underkjørings-

hinder bak (RUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder bak 

(RUP) 

Supplement 3 til endringsserie 02 EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 34 

M, N, O 

95 Beskyttelse av fører og passasjerer 

ved sidekollisjon 

Supplement 4 til endringsserie 03 EUT L 183 av 

10.7.2015, s. 91 

M1, N1 

100 Elektrisk sikkerhet Supplement 1 til endringsserie 02 EUT L 87 av 

31.3.2015, s. 1 

M, N 

107 Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 Supplement 1 til endringsserie 06 EUT L 153 av 

18.6.2015, s. 1 

M2, M3 

110 Særlige deler som bruker CNG Supplement 2 til endringsserie 01 EUT L 166 av 

30.6.2015, s. 1 

M, N 

118 Brannmotstand ved materialer som 

brukes i busser 

Supplement 1 til endringsserie 02 EUT L 102 av 

21.4.2015, s. 67 

M3 

121 Betjeningsinnretningenes, kontroll-

innretningenes og indikatorenes 

plassering og merking 

Endringsserie 01 EUT L 5 av 

8.1.2016, s. 9 

M, N» 

2)  Tillegget skal lyde: 

a)  Raden for reglement nr. 46 skal lyde: 

«46 Innretninger for indirekte utsyn og 

montering av slike 

Direktiv 2003/97/EF EUT L 25 av 

29.1.2004, s. 1 

M, N, deler» 

b)  Raden for reglement nr. 118 utgår. 

 __________  


