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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/258 

av 21. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

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

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure – 

WLTP) omhandlet i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) ble vedtatt av Kommisjonen 1. juni 2017. WLTP erstatter 

den nye europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle – NEDC) omhandlet i vedlegg XII til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). Fra 2021 skal samsvar med CO2-utslippsmålene fastsatt i forordning (EF) nr. 

443/2009 verifiseres på grunnlag av CO2-utslipp som er bestemt i samsvar med WLTP. Fra samme tidspunkt bør også CO2-

utslippsreduksjoner oppnådd som følge av miljøinnovasjoner bestemmes med henvisning til WLTP. 

2) For å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og i betraktning av framgangsmåten for å korrelere 

WLTP-CO2-verdiene med de tilsvarende NEDC-CO2-verdiene, som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1153(4), er det nødvendig å endre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(5). 

3) For å sikre en smidig overgang fra NEDC til WLTP bør det være mulig å inngi en søknad om godkjenning av en 

innovativ teknologi som miljøinnovasjon med henvisning til NEDC fram til 31. desember 2019, og med henvisning til 

WLTP fra ikrafttredelsen av denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling 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, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU)  

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(5) 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). 
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4) Selv om Kommisjonen har gitt mer enn 20 godkjenninger av miljøinnovasjoner, har produsentene inntil 2017 bare i 

begrenset grad tatt dem i bruk i kjøretøyflåten i Den europeiske union. For å fremme økt utbredelse av disse 

teknologiene og oppnå det høyeste potensialet for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler bør godkjennings- og 

sertifiseringsprosessen forenkles. 

5) En senkning av terskelen for utslippsreduksjon til 0,5 g CO2 / km vil sannsynligvis fremme større utbredelse av 

innovative teknologier som kan redusere CO2-utslippene. For å sikre at disse reduksjonene av CO2-utslipp faktisk 

oppnås, er det avgjørende at de bestemmes svært nøyaktig. Det er derfor nødvendig å vurdere og kvantifisere 

usikkerheten forbundet med metodene som brukes til å påvise utslippsreduksjonene, og ta hensyn til denne usikkerheten 

når CO2-utslippsreduksjonene sertifiseres av godkjenningsmyndigheten. Det er hensiktsmessig at endringen av terskelen 

for utslippsreduksjon skjer samtidig med innføringen av WLTP, og den nye terskelen bør derfor gjelde for søknader 

inngitt med henvisning til WLTP. 

6) Med henblikk på påvisning av CO2-utslippsreduksjoner bør prøving av komponenter være mulig i tilfeller der utslipps-

reduksjonen ikke er kjøretøyavhengig, for å gjøre bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjoner mer nøyaktig og enklere. 

7) For å forenkle sertifiseringen av CO2-utslippsreduksjoner bør det være mulig for søkeren å foreslå, i tillegg til en 

detaljert prøvingsmetode for bestemmelse av reduksjonene, en forenklet evalueringsmetode eller forhåndsdefinerte CO2-

utslippsreduksjoner i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon. Dersom det brukes 

slike forenklede metoder eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, bør reduksjonene som sertifiseres av 

godkjenningsmyndighetene, bestemmes på en nøktern måte som gjenspeiler de laveste påviste reduksjonene. 

8) 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 (EF) nr. 443/2009 og bør derfor ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å 

skape de rette insentivene bør derfor referanseåret 2009 erstattes med et dynamisk referanseår som basis for å bestemme 

hvor innovativ en teknologi er. Det nye dynamiske referanseåret bør gjelde for søknader inngitt fra og med 1. januar 2020. 

9) Dersom Kommisjonen på grunnlag av erfaringen som er opparbeidet fra vurdering av en rekke innovative teknologier 

med samme karakteristika, finner at det er tilfredsstillende og med sikkerhet påvist at slike teknologier oppfyller 

kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, eller dersom en innovativ teknologi ikke er 

avhengig av produsentspesifikke kjøretøyparametrer, bør det være mulig å godkjenne den innovative teknologien som 

miljøinnovasjon ved en beslutning som gir alle produsenter mulighet til å sertifisere CO2-utslippsreduksjoner med 

henvisning til den beslutningen, forutsatt at vilkårene i beslutningen er oppfylt. 

10) Visse innovative teknologier krever sterke statistiske bevis for å underbygge antakelsene som er framsatt i søknaden om 

godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon, og parametrene som er foreslått i prøvingsmetoden. For å 

få et videst mulig datatilfang bør det være mulig for en gruppe av produsenter eller leverandører å søke samlet. I så fall 

bør gruppen ha mulighet til å inngi en søknad som inneholder flere verifikasjonsrapporter, dersom det er nødvendig av 

fortrolighets- eller konkurransehensyn. 

11) For å sikre at de sertifiserte CO2-utslippsreduksjonene som produsentene bruker for å kontrollere at målene overholdes, 

er korrekte, bør Kommisjonen kunne reagere raskt og underrette produsentene når den påviser eller blir informert om 

avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden eller den innovative teknologien som kan påvirke nivået på de sertifiserte 

utslippsreduksjonene. 

12) Erfaringen viser at det kan være nødvendig å justere prøvingsmetodene fastsatt i beslutningene om godkjenning av en 

miljøinnovasjon, blant annet for å ta hensyn til tekniske framskritt eller for å utvide godkjenningens virkeområde til et 

større utvalg av kjøretøyer. Det bør derfor være mulig for både den opprinnelige søkeren og Kommisjonen å ta initiativ 

til å endre slike beslutninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal første punktum lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis i henhold til denne forordning 

med hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:» 

b) I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Den er montert i 3 % eller færre av alle nye personbiler registrert i 2009 med hensyn til søknader inngitt til og 

med 31. desember 2019, eller i 3 % eller færre av alle nye personbiler registrert i år n – 4, der n er søknadsåret, 

for søknader inngitt fra og med 1. januar 2020.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis med henvisning til den 

standardiserte prøvingsprosedyren, i samsvar med følgende: 

a) Med henvisning til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som omhandlet i vedlegg XII til forordning (EF)  

nr. 692/2008, til og med 31. desember 2019. 

b) Med henvisning til den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP), som omhandlet i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*), fra og med 14. mars 2018. 

 

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling 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, om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjons-

forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1).» 

 2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) «søker» produsenten eller leverandøren, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som inngir en søknad 

om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon,» 

ii) Ny bokstav f) skal lyde: 

«f) «anmodende part» en produsent eller leverandør, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som anmoder 

om endring av en beslutning om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon.» 

 3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 4 

Søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon skal inneholde følgende:»   
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ii) Bokstav e) skal lyde: 

«e) En metode for å dokumentere de CO2-utslippsreduksjonene som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, herunder en henvisning til relevant standardisert prøvingsprosedyre i samsvar med artikkel 2 

nr. 3, eller dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommisjonen, en henvisning til den godkjente 

metoden.» 

iii) Ny bokstav ea) skal lyde: 

«ea) Dersom det er hensiktsmessig, og i tillegg til metodene nevnt i bokstav e), en forenklet metode for 

evaluering av CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, eller forhåndsdefinerte verdier for CO2-

utslippsreduksjon som skal brukes for å sertifisere alle kjøretøyer som er utstyrt med den innovative 

teknologien.» 

iv) I bokstav f) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt i samsvar med bokstav e) 

og, der det er relevant, bokstav ea), ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii) CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, ikke omfattes av eller bare delvis 

omfattes av den standardiserte prøvingsprosedyren for CO2-måling nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 443/2009 og angitt i artikkel 2 nr. 3 i denne forordning,» 

v) Nytt punkt iv) skal lyde: 

«iv) verdien for CO2-utslippsreduksjon som skal tilskrives et kjøretøy på tidspunktet for sertifisering ved hjelp 

av den forenklede evalueringsmetoden eller forhåndsdefinerte verdier for CO2-utslippsreduksjon som 

nevnt i bokstav ea), er lavere enn eller lik utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative 

teknologien, som bestemt ved hjelp av prøvingsmetoden nevnt i bokstav e), medregnet eventuelle 

vekselvirkninger med andre godkjente miljøinnovasjoner.» 

 4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 5 

Basis og miljøinnovasjon» 

b) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den innovative teknologien, eller, dersom det er relevant, den 

innovative teknologien som en frittstående komponent, 

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

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet, eller, dersom det er relevant, en basisteknologi som en frittstående 

komponent.» 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 og 9 kan dokumenteres på andre måter enn dem som 

er nevnt i nr. 1, skal søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon inneholde de opplys-

ningene som er nødvendige for å underbygge denne konklusjonen, og en metode som gir likeverdige resultater.» 

d) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon inngis med henvisning til 

WLTP, som nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b), skal basiskjøretøyet være det kjøretøyet i interpolasjonsfamilien som 

representerer det verst tenkelige tilfellet med hensyn til påvisning av utslippsreduksjoner som følge av miljøinnovasjonen.  
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I tilfellet nevnt i annet ledd i nr. 1.2.3.1 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 skal 

basiskjøretøyet være prøvingskjøretøy H. 

Valget av basiskjøretøy skal underbygges av sterke og uavhengige statistiske bevis som kan danne grunnlag for 

verifiserbare antakelser om basiskjøretøyets egnethet og representativitet.» 

 5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer 1a skal lyde: 

«1a. Dersom søkeren er en gruppe av produsenter eller leverandører, gjelder følgende vilkår: 

a) Det uavhengige, godkjente organet skal foreta verifiseringen omhandlet i nr. 2 bokstav a)–e) for hvert medlem av 

søkergruppen dersom det er relevant, avhengig av innholdet i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi 

som miljøinnovasjon. 

b) Dersom det er relevant ut fra fortrolighets- eller konkurransehensyn, kan flere verifikasjonsrapporter framlegges 

av medlemmene av søkergruppen for ulike datasett som underbygger samme søknad.» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Ny bokstav ca) skal lyde: 

«ca) verifisere, i tilfellet i artikkel 4 nr. 2 bokstav ea), at den forenklede evalueringsmetoden eller de forhånds-

definerte verdiene for CO2-utslippsreduksjon omhandlet i nevnte bokstav egner seg til sertifisering av CO2-

utslippsreduksjonene for de relevante kjøretøyene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) og oppfyller 

minstekravene angitt i artikkel 4 nr. 2 bokstav f) iv),» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«Når det gjelder bokstav c) og ca), skal det uavhengige, godkjente organet framlegge de prøvingsprotokollene 

som er fastsatt for verifiseringen.» 

c) I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«Med henblikk på sertifisering av reduksjonen i CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 skal det uavhengige, godkjente 

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

som benyttes i én type, variant eller versjon av et kjøretøy eller, dersom det er relevant, i én interpolasjonsfamilie.» 

 6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av metodene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) og, dersom det er relevant, anvendelsen 

av den forenklede evalueringsmetoden nevnt i bokstav ea) i samme artikkel, 

b) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av den standardiserte prøvingsprosedyren nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) eller b).» 

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Når det gjelder søknader om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon som inngis med henvisning 

til artikkel 2 nr. 3 bokstav b), skal usikkerheten vurderes og kvantifiseres med sikte på bestemmelse av reduk-

sjonene. Den kvantifiserte usikkerheten skal trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Når det gjelder forhåndsdefinerte verdier for CO2-utslippsreduksjon som foreslås i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav ea), skal disse verdiene fastsettes på et nivå som er lavere enn eller lik de samlede utslippsreduksjonene 

bestemt i samsvar med nr. 2.»  
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 7) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Reduksjonen som oppnås i samsvar med artikkel 8 nr. 2 ved bruk av den innovative teknologien, skal minst være 

a) 1 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 3 bokstav a), 

b) 0,5 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 3 bokstav b).» 

b) I nr. 2 endres «den standardiserte prøvingssyklusen» til «den standardiserte prøvingsprosedyren». 

 8) Overskriften til artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Vurdering av en søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en miljøinnovasjon» 

 9) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen, påvist i samsvar med den tilsvarende 

beslutningen om godkjenning av den innovative teknologien som miljøinnovasjon, skal angis både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med direktiv 2007/46/EF, på grunnlag av prøvinger 

utført av tekniske instanser i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, ved hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Med forbehold for kravene i beslutningen om godkjenning skal den kvantifiserte usikkerheten nevnt i artikkel 8 nr. 2 

trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene som skal sertifiseres. Dersom den reduksjonen av CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon for en bestemt type, variant, versjon og, dersom det er relevant, interpola-

sjonsfamilie, ligger under den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, skal utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

Dersom de forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjonene bestemt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav ea) er angitt i 

beslutningen om godkjenning, kan den relevante forhåndsdefinerte verdien for CO2-utslippsreduksjon oppføres direkte 

i typegodkjenningsdokumentasjonen, forutsatt at godkjenningsmyndigheten er i stand til å bekrefte at kjøretøyet er 

utstyrt med teknologien i samsvar med spesifikasjonene i beslutningen om godkjenning.» 

b) I nr. 4 annet ledd endres «1 g CO2 / km» til «0,5 g CO2 / km». 

10) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Kommisjonen kan også, dersom den påviser eller blir informert om avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden 

eller i den innovative teknologien sammenlignet med de opplysningene den har mottatt i søknaden om godkjenning av 

den innovative teknologien som miljøinnovasjon, underrette produsenten om dette.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. En produsent hvis sertifiserte CO2-utslippsreduksjoner ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering 

av de aktuelle kjøretøyene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 eller i relevante tilfeller anmode om en endring 

av beslutningen om godkjenning i samsvar med artikkel 12a; denne skal underbygges med den dokumentasjonen som 

kreves for å bekrefte egnetheten til prøvingsmetoden og nivået på CO2-utslippsreduksjonene som oppnås med den 

innovative teknologien.» 

11) Ny artikkel 12a skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Endring av en beslutning om å godkjenne en innovativ teknologi som miljøinnovasjon 

1. En produsent eller leverandør, herunder den opprinnelige søkeren, kan framlegge for Kommisjonen en anmodning 

om at en eksisterende beslutning om godkjenning skal endres. Anmodningen og alle underlagsdokumenter skal også 

sendes per e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener administrert av Kommisjonen. Den skriftlige 

anmodningen skal inneholde en liste over underlagsdokumentene.  
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2. Følgende opplysninger og dokumentasjon skal framlegges sammen med anmodningen om endring: 

a) Kontaktopplysninger for anmodende part. 

b) Henvisning til den beslutningen om godkjenning som ønskes endret. 

c) En beskrivelse av de foreslåtte endringene, herunder et sammendrag av beskrivelsen. 

d) Dokumentasjon på behovet for og hensiktsmessigheten av endringene. 

e) Dokumentasjon som viser at utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp 

av den endrede prøvingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden 

eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

f) En spesifikk valideringsrapport utarbeidet av et uavhengig, godkjent organ som bekrefter at 

i) den endrede prøvingsmetoden oppfyller kravene i artikkel 6 nr. 1 og, dersom det er relevant, kravene i artikkel 4 

nr. 2 bokstav f) iv), 

ii) utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp av den endrede 

prøvingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden eller 

forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

3. Når Kommisjonen mottar anmodningen om endring, skal den offentliggjøre sammendraget av beskrivelsen av de 

foreslåtte endringene nevnt i nr. 2 bokstav c). 

4. Kommisjonen skal vurdere anmodningen om endring og skal innen ni måneder etter mottak av en fullstendig anmod-

ning endre beslutningen om godkjenning, med mindre det reises innvendinger med hensyn til de foreslåtte endringenes 

hensiktsmessighet. 

Den endrede beslutningen om godkjenning skal om nødvendig angi beslutningens virkeområde og de 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. 

5. Kommisjonen kan kreve justeringer av de foreslåtte endringene. Kommisjonen skal i så fall rådspørre den 

anmodende parten og andre relevante berørte parter, herunder den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon, om de foreslåtte endringene og, dersom det er hensiktsmessig, ta hensyn til de mottatte 

merknadene. 

6. Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder dersom Kommisjonen, på grunn av kompleksiteten av den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller på grunn av anmodningens størrelse og innhold, finner at 

det ikke er mulig å gi anmodningen en utførlig vurdering i løpet av vurderingsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen underrette den anmodende parten om dette innen 40 dager 

etter mottak av anmodningen. 

7. Kommisjonen kan når som helst på eget initiativ endre en beslutning om godkjenning, særlig for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen. Kommisjonen skal rådspørre den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon og andre berørte parter om de endringene den vurderer, og, dersom det er hensikts-

messig, ta hensyn til de mottatte merknadene.» 

12) Artikkel 14 utgår. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


