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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1832 

av 5. november 2018 

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

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å forbedre utslippsrelaterte typegodkjenningsprøvinger og  

-prosedyrer for lette person- og nyttekjøretøyer, blant annet med hensyn til samsvar i bruk og utslipp ved faktisk 

kjøring, og innføre innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk energi(*) 

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 og artikkel 14 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 motorvogner 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning 715/2007/EF er en særrettsakt etter den prosedyren for typegodkjenning som ble innført ved direktiv 

2007/46/EF. Den krever at nye lette person- og nyttekjøretøyer skal overholde visse utslippsgrenseverdier, og fastsetter 

tilleggskrav om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. De spesifikke tekniske 

bestemmelsene som er nødvendige for å gjennomføre nevnte forordning, finnes i kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(3), som erstatter og opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(4). 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 får fortsatt virkning på enkelte områder inntil forordningen oppheves fra 

1. januar 2022. Det er imidlertid nødvendig å presisere at dette omfatter muligheten til å be om utvidelser av 

eksisterende typegodkjenninger gitt i henhold til den nevnte forordningen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 27.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2019 av 

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 14 av 5.3.2020, s. 30. 

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

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

(3) 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, kommisjons-

forordning (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). 

(4) 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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3) Ved forordning (EU) 2017/1151 ble det innført en ny påbudt prøvingsmetode som gjennomførte WLTP («Worldwide 

Harmonized Light Vehicles Test Procedure») i Unionens regelverk. WLTP inneholder strengere og mer detaljerte vilkår 

for utførelsen av utslippsprøvinger i forbindelse med typegodkjenning. 

4) Dessuten ble det ved kommisjonsforordning (EU) 2016/427(1), (EU) 2016/646(2) og (EU) 2017/1154(3) innført en ny 

metode for prøving av kjøretøyutslipp ved faktiske kjøreforhold, RDE-prøvingsmetoden. 

5) For at WLTP-prøvingen skal være mulig, er det nødvendig med en viss toleransemargin. Prøvingstoleransen bør 

imidlertid ikke utnyttes for å oppnå resultater som avviker fra dem som oppnås når prøvingen utføres ved 

forhåndsfastsatte forhold. For å skape like vilkår for de ulike kjøretøyprodusentene og sikre at de målte verdiene for 

CO2-utslipp og drivstofforbruk er mer i tråd med virkelige forhold, bør det innføres en metode for å normalisere 

virkningen av de spesifikke prøvingstoleransene på prøvingsresultatene for CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

6) Verdiene for drivstofforbruk og/eller forbruk av elektrisk energi fra de påbudte laboratorieprøvingsmetodene bør 

suppleres med opplysninger om kjøretøyenes gjennomsnittlige faktiske forbruk ved bruk på vei. Slike opplysninger er, 

når de er anonymisert, innsamlet og aggregert, avgjørende for å vurdere om de påbudte prøvingsmetodene i tilstrekkelig 

grad gjenspeiler de faktiske gjennomsnittlige CO2-utslippene og forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi. 

Dessuten bør tilgangen til opplysninger om momentant drivstofforbruk i kjøretøyet lette prøvinger på vei. 

7) For å sikre en rettidig vurdering av hvor representative de nye påbudte prøvingsmetodene er, særlig for kjøretøyer med 

store markedsandeler, bør virkeområdet for de nye kravene til drivstofforbruksovervåking om bord i første omgang 

begrenses til konvensjonelle kjøretøyer og hybridkjøretøyer som går på flytende brensel, og til ladbare hybridkjøretøyer, 

ettersom disse så langt er de eneste framdriftssystemene som omfattes av tilhørende tekniske standarder. 

8) Mengden av drivstoff og/eller elektrisk energi som brukes, bestemmes og lagres allerede om bord på de fleste nye 

kjøretøyer; de innretningene som for øyeblikket brukes til å overvåke disse opplysningene, omfattes imidlertid ikke av 

standardiserte krav. For å sikre at data fra disse innretningene er tilgjengelige og kan brukes som et harmonisert 

grunnlag for sammenligning mellom ulike kjøretøygrupper og -produsenter, bør det fastsettes grunnleggende 

typegodkjenningskrav med hensyn til innretningene. 

9) Forordning (EU) 2016/646 innførte krav om at produsentene skulle opplyse om bruken av hjelpestrategier for 

utslippsreduksjon. Ved forordning (EU) 2017/1154 ble i tillegg typegodkjenningsmyndighetenes overvåking av 

utslippsreduksjonsstrategier trappet opp. Anvendelsen av disse kravene har imidlertid tydeliggjort behovet for å 

harmonisere de ulike typegodkjenningsmyndighetenes anvendelse av reglene for hjelpestrategier for utslippsreduksjon. 

Det bør derfor fastsettes et felles format for den utvidede dokumentasjonspakken og en felles metode for vurdering av 

hjelpestrategier for utslippsreduksjon. 

10) Beslutningen om på anmodning å gi tilgang til produsentens utvidede dokumentasjonspakke bør overlates til de 

nasjonale myndighetene, og derfor bør fortrolighetsklausulen knyttet til dette dokumentet, utgå fra forordning (EU) 

2017/1151. Denne strykningen bør ikke berøre den ensartede anvendelsen av regelverket i hele Unionen eller 

muligheten for alle parter til å få tilgang til alle relevante opplysninger for å utføre RDE-prøving. 

11) Etter innføringen av RDE-prøvinger ved typegodkjenning er det nå nødvendig å ajourføre reglene for 

samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk for å sikre at utslippene ved faktisk kjøring også begrenses effektivt i 

kjøretøyenes normale levetid under normale bruksforhold.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1154 av 7. juni 2017 om endring av forordning (EU) 2017/1151 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 kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 692/2008 samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til reelle utslipp under kjøring fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 708). 
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12) Anvendelsen av de nye RDE-prøvingene under samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk vil kreve mer ressurser for å 

utføre samsvarsprøvingen av et kjøretøy i bruk og for å evaluere resultatene av denne. For å finne den rette balansen 

mellom behovet for å utføre effektive samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk og økt prøvingsbyrde bør det maksimale 

antall kjøretøyer i et statistisk utvalg og kriteriene for bestått og ikke-bestått resultat for utvalget som gjelder for all 

samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, tilpasses. 

13) Samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk omfatter i dag bare utslipp av forurensende stoffer som måles ved type 1-

prøving. For å sikre at kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 oppfylles, bør de imidlertid utvides til også å omfatte 

eksos- og fordampingsutslipp. Derfor bør type 4- og type 6-prøvinger innføres for samsvarsprøvinger av kjøretøyer i 

bruk. På grunn av kostnadene og kompleksiteten ved slike prøvinger, bør de være valgfrie. 

14) En gjennomgåelse av de nåværende samsvarsprøvingene av kjøretøyer i bruk, utført av produsentene, viste at svært få 

prøvinger med ikke-bestått resultat ble rapportert til typegodkjenningsmyndighetene, selv om tilbakekallinger og andre 

frivillige tiltak knyttet til utslipp ble gjennomført av produsentene. Det må derfor innføres mer åpenhet og kontroll når 

det gjelder samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk. 

15) For å kontrollere prosessen for samsvar i bruk mer effektivt bør typegodkjenningsmyndighetene ha ansvar for hvert år å 

utføre prøvinger og kontroller på en prosentdel av de godkjente kjøretøytypene. 

16) For å lette utvekslingen av opplysninger som framkommer ved samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, og for å bistå 

typegodkjenningsmyndighetene i beslutningsprosessen, bør Kommisjonen utvikle en elektronisk plattform. 

17) For å forbedre prosessen for utvelgelse av kjøretøyer til typegodkjenningsmyndighetenes prøving er det behov for 

opplysninger som kan identifisere mulige problemer og kjøretøytyper med høye utslipp. Fjernmåling, forenklede 

systemer for overvåking av utslipp om bord (SEMS – simplified on-board emissions monitoring systems) og prøving 

med bærbare utslippsmålingssystemer (PEMS – portable emission measurement systems) bør anerkjennes som gyldige 

verktøy for framskaffing av opplysninger til typegodkjenningsmyndighetene som kan legges til grunn for utvelging av 

kjøretøyer til prøving. 

18) Det er svært viktig å sikre kvaliteten på samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk. Det er derfor nødvendig å fastsette 

regler for akkreditering av prøvingslaboratorier. 

19) For å muliggjøre prøving må alle relevante opplysninger være offentlig tilgjengelige. Dessuten bør noen av de 

opplysningene som er nødvendige for å utføre samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk, være lett tilgjengelige og bør 

derfor angis i samsvarssertifikatet. 

20) For å gjøre prosessen for samsvar i bruk mer åpen bør typegodkjenningsmyndighetene pålegges å offentliggjøre en årlig 

rapport som inneholder resultatene av deres samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk. 

21) De metodene som er fastsatt for å sikre at bare kjøring foretatt under normale forhold anses som gyldige RDE-

prøvinger, har ført til for mange ugyldige prøvinger og bør derfor gjennomgås og forenkles. 

22) En gjennomgåelse av metodene for vurdering av utslipp av forurensende stoffer i en gyldig kjøresyklus avdekket 

manglende samsvar mellom resultatene av de to metodene som i dag er tillatt. En ny, enkel og oversiktlig metode bør 

derfor fastsettes. Vurderingsfaktorene som brukes i den nye metoden, bør løpende vurderes av Kommisjonen for å 

gjenspeile den aktuelle teknologien. 

23) Bruk av ladbare hybridkjøretøyer, som dels bruker elektrisk drift og dels forbrenningsmotor, bør tas behørig hensyn til 

ved RDE-prøvinger, slik at de beregnede RDE-utslippene gjenspeiler denne fordelen. 

24) Innen De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) er det utviklet en ny prøvingsmetode for 

fordampingsutslipp som tar hensyn til teknologiske framskritt ved kontroll av fordampingsutslipp fra bensinkjøretøyer, 

tilpasser denne metoden til WLTP-prøvingsmetoden og innfører nye bestemmelser for lukkede tanker. De nåværende 

unionsreglene for prøving av fordampingsutslipp bør derfor ajourføres for å gjenspeile disse endringene i UNECE.  
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25) I regi av UNECE er også WLTP-prøvingsmetoden videreutviklet og supplert med en rekke nye elementer, blant annet 

alternative måter å måle et kjøretøys kjøremotstandsparametrer på, klarere bestemmelser for kjøretøyer som bruker to 

typer drivstoff, forbedringer av CO2-interpolasjonsmetoden, oppdateringer om kravene til dobbelaksedynamometer og 

dekkrullemotstand. Disse nye tiltakene bør nå innarbeides i Unionens regelverk. 

26) Praktisk erfaring med bruk av WLTP siden den obligatoriske innføringen for nye kjøretøytyper i Unionen 1. september 

2017 har vist at denne metoden bør tilpasses ytterligere til EU-typegodkjenningsordningen, særlig med hensyn til 

opplysningene som skal tas med i den relevante dokumentasjonen. 

27) Endringene i typegodkjenningsdokumentasjonen som følge av endringene i denne forordningen må gjenspeiles også i 

samsvarssertifikatet og hele typegodkjenningsdokumentasjonen for kjøretøyer fastsatt i direktiv 2007/46/EF. 

28) Forordning (EU) 2017/1151, forordning (EF) nr. 692/2008 og direktiv 2007/46/EF bør derfor endres. 

29) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2017/1151 

I forordning (EU) nr. 2017/1151 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 bokstav b) skal lyde: 

«b) hører inn under ett enkelt «CO2-interpolasjonsintervall» som definert i nr. 2.3.2 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI,» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6) «periodisk regenereringssystem» en innretning for reduksjon av eksosutslipp (f.eks. katalysator, partikkelfelle) 

som krever en periodisk regenereringsprosess,» 

c) Nr. 11 og 12 skal lyde: 

«11) «kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy med to separate drivstofftanksystemer som er konstruert for 

primært å kjøre på bare én type drivstoff om gangen, 

12) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy som bruker to typer drivstoff, der de to 

drivstofftypene er bensin (bensinmodus) og enten LPG, NG/biometan eller hydrogen,» 

d) Nytt nr. 33 skal lyde: 

«33) «rent ICE-kjøretøy» et kjøretøy der alle framdriftssystemets energiomformere er forbrenningsmotorer,» 

e) Nr. 38 skal lyde: 

«38) «nominell motoreffekt» (Prated) motorens største nettoeffekt i kW målt i samsvar med kravene i vedlegg XX,» 

f) Nr. 45–48 skal lyde: 

«45) «drivstofftanksystem» innretninger som gjør det mulig å lagre drivstoff, og som består av drivstofftanken, 

påfyllingsåpningen, tanklokket og drivstoffpumpen dersom denne er montert i eller på drivstofftanken, 

46) «permeabilitetsfaktor» (PF) faktor fastsatt på grunnlag av hydrokarbontap i et gitt tidsrom og brukt til å 

bestemme de endelige fordampingsutslippene, 

47) «ikke-metallisk ettlagstank» en drivstofftank som er bygd med ett enkelt lag av ikke-metalliske materialer, 

inkludert fluorerte/sulfonerte materialer, 

48) «flerlagstank» en drivstofftank som er bygd med minst to forskjellige lag av materialer, der det ene er et 

barrieremateriale mot hydrokarboner,»  
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2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For å oppnå EF-typegodkjenning med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer skal produsenten dokumentere at kjøretøyene oppfyller kravene i denne forordningen når de prøves i 

samsvar med prøvingsprosedyrene angitt i vedlegg IIIA–VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI og XXII. Produsenten skal 

også sikre at referansedrivstoffene er i samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegg IX.» 

2) Nr. 7 skal lyde: 

«7. For type 1-prøving angitt i vedlegg XXI skal kjøretøyer som bruker LPG eller NG/biometan som drivstoff, under 

type 1-prøvingen prøves for variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan som angitt i vedlegg 12 til 

UNECE-reglement nr. 83 for utslipp av forurensende stoffer, med det drivstoffet som brukes til måling av 

nettoeffekten i samsvar med vedlegg XX til denne forordningen. 

Kjøretøyer som kan bruke både bensin og LPG eller NG/biometan som drivstoff, skal prøves med begge drivstoffene, 

og prøving med LPG eller NG/biometan skal utføres med variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan 

som angitt i vedlegg 12 til UNECE-reglement nr. 83, og med det drivstoffet som brukes til måling av nettoeffekten i 

samsvar med vedlegg XX til denne forordningen.» 

3) Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Krav til typegodkjenning med hensyn til innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og/eller elektrisk 

energi 

Produsenten skal sikre at følgende kjøretøyer i gruppe M1 og N1 er utstyrt med en innretning for bestemmelse, lagring og 

tilgjengeliggjøring av data om mengden av drivstoff og/eller elektrisk energi som brukes til drift av kjøretøyet: 

1) Rene ICE-kjøretøyer og hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) som drives utelukkende av 

mineraldiesel, biodiesel, bensin, etanol eller kombinasjoner av disse drivstoffene. 

2) Hybridelektriske kjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV) som drives av elektrisk kraft og et av drivstoffene nevnt i 

nr. 1. 

Innretningen for overvåking av forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg 

XXII.» 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 11 gjøres følgende endringer: 

a) Andre ledd skal lyde: 

«Den utvidede dokumentasjonspakken skal identifiseres og dateres av godkjenningsmyndigheten og oppbevares 

av denne myndigheten i minst ti år etter at godkjenningen er gitt.» 

b) Følgende tilføyes som tredje til sjette ledd: 

«På anmodning fra produsenten skal godkjenningsmyndigheten foreta en foreløpig vurdering av AES for nye 

kjøretøytyper. I så fall skal den relevante dokumentasjonen framlegges for typegodkjenningsmyndigheten mellom 

2 og 12 måneder før typegodkjenningsprosessen starter. 

Godkjenningsmyndigheten skal foreta en foreløpig vurdering på grunnlag av den utvidede dokumentasjonspakken, 

som beskrevet i bokstav b) i tillegg 3a til vedlegg I, framlagt av produsenten. Godkjenningsmyndigheten skal 

foreta vurderingen i samsvar med metoden beskrevet i tillegg 3b til vedlegg I. Godkjenningsmyndigheten kan 

fravike denne metoden unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller. 

Den foreløpige vurderingen av AES for nye kjøretøytyper skal være gyldig for typegodkjenningen i et tidsrom på 

18 måneder. Dette tidsrommet kan forlenges med ytterligere 12 måneder dersom produsenten gir godkjennings-

myndigheten dokumentasjon på at ingen nye teknologier som vil kunne endre den foreløpige vurderingen av AES, 

er blitt tilgjengelige på markedet. 

Typegodkjenningsmyndighetenes ekspertgruppe (TAAEG – Type-Approval Authorities Expert Group) skal hvert 

år utarbeide en liste over AES som typegodkjenningsmyndighetene anser som ikke akseptable, og Kommisjonen 

skal gjøre den tilgjengelig for offentligheten.»  
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b) Nytt nr. 12 skal lyde: 

«12. Produsenten skal også framlegge for typegodkjenningsmyndigheten som har gitt utslippstypegodkjenningen i 

henhold til denne forordningen («tildelende godkjenningsmyndighet»), en pakke om prøvingens gjennomsiktighet med 

de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre prøvingen i samsvar med nr. 5.9 i del B i vedlegg II.» 

5) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2–6 skal lyde: 

«2. Samsvarskontrollene av kjøretøyer i bruk skal være egnet til å bekrefte at eksosutslippene og fordampings-

utslippene begrenses effektivt i kjøretøyets normale levetid under normale bruksforhold. 

3. Samsvar i bruk skal kontrolleres på riktig vedlikeholdte og brukte kjøretøyer i samsvar med tillegg 1 til vedlegg 

II, mellom 15 000 km eller seks måneder, avhengig av hva som inntreffer sist, og 100 000 km eller fem år, avhengig 

av hva som inntreffer først. Samsvar i bruk med hensyn til fordampingsutslipp skal kontrolleres på riktig vedlikeholdte 

og brukte kjøretøyer i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II, mellom 30 000 km eller 12 måneder, avhengig av hva som 

inntreffer sist, og 100 000 km eller fem år, avhengig av hva som inntreffer først. 

Kravene til samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk gjelder i inntil fem år etter at det siste samsvarssertifikatet eller 

enkeltgodkjenningsdokumentet er utstedt for kjøretøyer i denne familien med hensyn til samsvar i bruk. 

4. Samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk er ikke obligatoriske dersom det årlige salget av kjøretøyfamilien med 

hensyn til samsvar i bruk utgjør mindre enn 5 000 kjøretøyer i Unionen i det foregående året. For slike familier skal 

produsenten framlegge for godkjenningsmyndigheten en rapport om eventuelle utslippsrelaterte garanti- og 

reparasjonskrav samt OBD-feil som angitt i nr. 4.1 i vedlegg II. Slike familier med hensyn til samsvar i bruk kan 

likevel velges ut for prøving i samsvar med vedlegg II. 

5. Produsenten og tildelende typegodkjenningsmyndighet skal foreta samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk i 

samsvar med vedlegg II. 

6. Tildelende godkjenningsmyndighet skal treffe beslutning om hvorvidt en familie ikke overholder bestemmelsene 

for samsvar i bruk, etter en vurdering av overholdelsen, og godkjenne planen for utbedringstiltak som produsenten 

framlegger i samsvar med vedlegg II.» 

b) Nye nr. 7 og 8 skal lyde: 

«7. Dersom en typegodkjenningsmyndighet har fastslått at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har bestått 

samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, skal den straks underrette tildelende typegodkjenningsmyndighet i samsvar 

med artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2007/46/EF. 

Etter denne underretningen og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF skal 

tildelende godkjenningsmyndighet underrette produsenten om at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har 

bestått samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, og at prosedyrene beskrevet i nr. 6 og 7 i vedlegg II skal følges. 

Dersom tildelende godkjenningsmyndighet fastslår at det ikke kan oppnås enighet med en typegodkjenningsmyndighet 

som har fastslått at en familie med hensyn til samsvar i bruk ikke har bestått samsvarskontrollen av kjøretøyer i bruk, 

skal prosedyren fastsatt i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF innledes. 

8. I tillegg til nr. 1–7 får følgende bestemmelser anvendelse på kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med del B 

i vedlegg II: 

a) Kjøretøyer som er gjenstand for etappevis typegodkjenning som definert i artikkel 3 nr. 7 i direktiv 2007/46/EF, 

skal kontrolleres for samsvar i bruk etter reglene for etappevis godkjenning fastsatt i nr. 5.10.6 i del B i vedlegg II 

til denne forordningen. 

b) Pansrede kjøretøyer, likbiler og rullestoltilpassede kjøretøyer, som definert i nr. 5.2 og 5.5 i del A i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF, omfattes ikke av bestemmelsene i denne artikkelen. Alle andre spesialkjøretøyer, som 

definert i nr. 5 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, skal kontrolleres for samsvar i bruk etter reglene for 

etappevis typegodkjenning fastsatt i del B i vedlegg II til denne forordningen.»  
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6) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal andre ledd lyde: 

«Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp eller drivstofforbruk nekte 

å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper som ikke er i samsvar med vedlegg VI. 

På anmodning fra produsenten kan metoden for fordampingsutslippsprøving angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement 

nr. 83 eller metoden for fordampingsutslippsprøving angitt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 692/2008 fortsatt 

benyttes for typegodkjenningsformål i henhold til denne forordningen fram til 31. august 2019.» 

b) I nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

«Med unntak av kjøretøyer som er godkjent med hensyn til fordampingsutslipp etter framgangsmåten fastsatt i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 692/2008, skal nasjonale myndigheter med virkning fra 1. september 2019 forby 

registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med vedlegg VI til denne forordningen.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav d) og e). 

d) I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) skal lyde: 

«b) skal med hensyn til kjøretøyer i en WTLP-interpolasjonsfamilie som overholder utvidelsesreglene i nr. 3.1.4 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008, prosedyrer som er fulgt i samsvar med nr. 3.13 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 692/2008 i inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 715/2007, godkjennes av godkjenningsmyndigheten med hensyn til oppfyllelse av kravene i tillegg 1 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI til denne forordningen,» 

ii) Følgende tilføyes i bokstav c): 

«Etter denne bokstaven kan prøvingsresultatene fra prosedyrer som er utført og fullført i samsvar med forordning 

(EF) nr. 692/2008, bare anvendes på de kjøretøyene i en WLTP-interpolasjonsfamilie som overholder 

utvidelsesreglene angitt i nr. 3.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

e) Nye nr. 8–11 skal lyde: 

«8. Del B i vedlegg II får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I basert på typer som 

godkjennes fra 1. januar 2019, og på kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2 basert på typer som 

godkjennes fra 1. september 2019. Den får også anvendelse på alle kjøretøyer som registreres fra 1. september 2019, 

for gruppe M1 og M2 og for gruppe N1 klasse I, og på alle kjøretøyer som registreres fra 1. september 2020, for 

gruppe N1 klasse II og III og gruppe N2. I alle andre tilfeller får del A i vedlegg II anvendelse. 

9. Med virkning fra 1. januar 2020 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe M1 og gruppe N1 klasse I, og fra  

1. januar 2021 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe N1 klasse II og III, skal nasjonale myndigheter med 

begrunnelse i utslipp eller drivstofforbruk nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye 

kjøretøytyper som ikke oppfyller kravene i artikkel 4a. 

Med virkning fra 1. januar 2021 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe M1 og gruppe N1 klasse I, og fra  

1. januar 2022 for kjøretøyene nevnt i artikkel 4a i gruppe N1 klasse II og III, skal nasjonale myndigheter forby 

registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i nevnte artikkel. 

10. Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter forby registrering, salg og ibruktaking av nye 

kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF, endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/1832(*). 

For alle kjøretøyer som registreres mellom 1. januar og 31. august 2019 som følge av nye typegodkjenninger gitt i 

samme periode, og der opplysningene oppført i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF, endret ved forordning (EU) 

2018/1832, ennå ikke er oppført i samsvarssertifikatet, skal produsenten gjøre disse opplysningene tilgjengelig 

kostnadsfritt innen fem virkedager etter anmodning fra et akkreditert laboratorium eller en teknisk instans for prøving i 

henhold til vedlegg II.  
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11. Kravene i artikkel 4a får ikke anvendelse på typegodkjenninger gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å 

forbedre utslippsrelaterte typegodkjenningsprøvinger og -prosedyrer for lette person- og nyttekjøretøyer, blant 

annet med hensyn til samsvar i bruk og utslipp ved faktisk kjøring, og innføre innretninger for overvåking av 

forbruket av drivstoff og elektrisk energi (EUT L 301 av 27.11.2018, s. 1).» 

7) Artikkel 18b utgår. 

8) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

9) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

10) Vedlegg IIIA endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

11) I vedlegg V skal nr. 2.3 lyde: 

«2.3. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger, benyttes VH-kjøremotstanden. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI. 

Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er bestemt i samsvar med bestemmelsene i tillegg 7 

til vedlegg 4a til UNECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien.» 

12) Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg IV til denne forordningen. 

13) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2, i forklaringen til tabellen, blir betegnelsen på forringelsesfaktoren «P» erstattet med «PN». 

2) Nr. 3.10 skal lyde: 

«3.10. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger eller den samlede motstanden for kjøretøy H (VH) ved 80 km/t er høyere enn den samlede 

motstanden for VL ved 80 km/t + 5 %, skal VH-kjøremotstanden brukes. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i 

delvedlegg 4 til vedlegg XXI.» 

14) I vedlegg VIII skal nr. 3.3 lyde: 

«3.3. Kjøremotstandskoeffisientene som gjelder for kjøretøy L (VL – Vehicle Low), skal brukes. Dersom VL ikke 

foreligger, benyttes VH-kjøremotstanden. VL og VH er definert i nr. 4.2.1.1.2 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI. 

Alternativt kan produsenten velge å bruke kjøremotstander som er bestemt i samsvar med bestemmelsene i tillegg 7 

til vedlegg 4a til UNECE-reglement nr. 83 for et kjøretøy som inngår i interpolasjonsfamilien. I begge tilfeller skal 

dynamometeret justeres slik at det simulerer et kjøretøys kjøring på vei ved -7 °C. En slik justering kan bygge på en 

bestemmelse av kjøremotstandsprofilen ved -7 °C. Alternativt kan den bestemte kjøremotstanden justeres slik at 

frihjulsretardasjonstiden reduseres med 10 %. Den tekniske instansen kan godkjenne bruk av andre metoder for 

bestemmelse av kjøremotstanden.» 

15) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg V til denne forordningen. 

16) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg VI til denne forordningen. 

17) Vedlegg XII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordningen. 

18) I tillegg 1 til vedlegg XIV endres «vedlegg I nr. 2.3.1 og 2.3.5 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151» til «vedlegg I 

nr. 2.3.1 og 2.3.4 i forordning (EU) 2017/1151». 

19) Vedlegg XVI erstattes med teksten i vedlegg VIII til denne forordningen. 

20) Vedlegg XXI endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordningen. 

21) Teksten i vedlegg X til denne forordningen tilføyes som nytt vedlegg XXII. 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I forordning (EU) nr. 692/2008 artikkel 16a første ledd skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Utvidelser av typegodkjenninger gitt i henhold til denne forordningen, inntil nye krav får anvendelse for nye 

kjøretøyer.» 

2) I tillegg 3 til vedlegg I skal nytt nr. 3.2.12.2.5.7 lyde: 

«3.2.12.2.5.7. Permeabilitetsfaktor(1): …» 

3) I vedlegg XII utgår nr. 4.4. 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, VIII, IX og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordningen. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 5. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG XI 

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

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nye nr. 0.2.2.1–0.2.3.9 skal lyde: 

«0.2.2.1. Tillatte parameterverdier for etappevis typegodkjenning med bruk av basiskjøretøyets utslippsverdier (angi 

ev. intervall)(y): 

Endelig kjøretøymasse i driftsferdig stand (i kg): … 

Det endelige kjøretøyets frontareal (i cm2): … 

Rullemotstand (kg/tonn): … 

Tverrsnittsareal på frontgrillens luftinntak (i cm2): … 

0.2.3. Identifikatorer(y): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: 

0.2.3.4.1. Kjøremotstandsfamilie for VH: … 

0.2.3.4.2. Kjøremotstandsfamilie for VL: … 

0.2.3.4.3. Kjøremotstandsfamilier som får anvendelse i interpolasjonsfamilien: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie: … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: … 

0.2.3.8. Identifikator for OBD-familie: … 

0.2.3.9. Identifikator for annen familie: …» 

b) Nytt nr. 2.6.3 skal lyde: 

«2.6.3. Rotasjonsmasse(y): 3 % av summen av massen i driftsferdig stand og 25 kg eller verdi, per aksel (kg): …» 

c) Nr. 3.2.2.1 skal lyde: 

«3.2.2.1. Diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)» 

d) Nytt nr. 3.2.12.0 skal lyde: 

«3.2.12.0. Typegodkjenningens utslippskarakter(y)» 

e) Nr. 3.2.12.2.5.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.5.5. Skjematisk tegning av drivstofftanken (bare for bensin- og etanoldrevne motorer): …» 

f) Etter nr. 3.2.12.2.5.5 innsettes følgende numre: 

«3.2.12.2.5.5.1. Drivstofftanksystemets kapasitet, materiale og konstruksjon: … 

3.2.12.2.5.5.2. Beskrivelse av dampslangemateriale, drivstoffledningsmateriale og tilkoplingsteknikk for 

drivstoffsystemet: … 

3.2.12.2.5.5.3. Lukket tanksystem: ja/nei 

3.2.12.2.5.5.4. Beskrivelse av innstillingen for drivstofftankens overtrykksventil (luftinntak og trykkavlastning): … 

3.2.12.2.5.5.5. Beskrivelse av kontrollsystemet for utlufting: …» 

g) Nytt nr. 3.2.12.2.5.7 skal lyde: 

«3.2.12.2.5.7. Permeabilitetsfaktor: …» 
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h) Nytt nr. 3.2.12.2.12 skal lyde: 

«3.2.12.2.12. Vanninnsprøyting: ja/nei(1)» 

i) Nr. 3.2.19.4.1 utgår. 

j) Nr. 3.2.20 skal lyde: 

«3.2.20. Informasjon om varmelagring(y)» 

k) Nr. 3.2.20.1 skal lyde: 

«3.2.20.1. Aktiv varmelagringsinnretning: ja/nei(1)» 

l) Nr. 3.2.20.2 skal lyde: 

«3.2.20.2. Isolasjonsmaterialer: ja/nei(1)» 

m) Nye nr. 3.2.20.2.5–3.2.20.2.6 skal lyde: 

«3.2.20.2.5. Nedkjøling av kjøretøy ved verst tenkelige tilfelle: ja/nei(1) 

3.2.20.2.5.1. (Ikke verst tenkelige tilfelle) Minste stabiliseringstid, tsoak_ATCT (timer): … 

3.2.20.2.5.2. (Verst tenkelige tilfelle) Punktet for måling av motortemperatur: … 

3.2.20.2.6. Enkeltinterpolasjonsfamilie innenfor ATCT-familiens metode: ja/nei(1)» 

n) Nr. 3.5.7.1 og 3.5.7.1.1 erstattes med følgende: 

«3.5.7.1. Parametrer for prøvingskjøretøy(y) 

Kjøretøy 

Kjøretøy L 

(VL) 

dersom det 

finnes 

Kjøretøy H 

(VH) 

VM 

dersom det 

finnes 

Representativ verdi 

V (bare for 

kjøremotstands-

matrisefamilie)(*) 

Standard-

verdier 

Kjøretøyets karosseritype (variant/versjon)   —   

Anvendt kjøremotstandsmetode (måling eller 

beregning etter kjøremotstandsfamilie) 

  — —  

Kjøremotstandsopplysninger:  

Dekkmerke og -type, dersom måling   —   

Dekkdimensjoner (foran/bak), dersom måling   —   

Dekkenes rullemotstand (foran/bak) (kg/tonn)      

Dekktrykk (foran/bak) (kPa), dersom måling      

Delta CD × A for kjøretøy L sammenlignet 

med kjøretøy H (IP_H minus IP_L) 

—  — —  

Delta CD × A sammenlignet med kjøretøy L i 

kjøremotstandsfamilien (IP_H/L minus 

RL_L), dersom beregnet ut fra kjøremot-

standsfamilie 

  — —  

Kjøretøyets prøvingsmasse (kg)      
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Kjøretøy 

Kjøretøy L 

(VL) 

dersom det 

finnes 

Kjøretøy H 

(VH) 

VM 

dersom det 

finnes 

Representativ verdi 

V (bare for 

kjøremotstands-

matrisefamilie)(*) 

Standard-

verdier 

Koeffisienter for kjøremotstand  

f0 (N)      

f1 (N/(km/t))      

f2 (N/(km/t)2)      

Frontareal, m2 (0,000 m2) — — —   

Energibehov under syklus (J)      

(*) Representativt kjøretøy prøves for kjøremotstandsmatrisefamilien. 

3.5.7.1.1. Drivstoffet brukt til type 1-prøving og valgt for måling av nettoeffekten i samsvar med vedlegg XX til 

denne forordningen (bare for kjøretøyer som bruker LPG eller NG):  .......................................................... » 

o) Nr. 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3 utgår. 

p) Nr. 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.1. CO2-masseutslipp for rene ICE-kjøretøyer og NOVC-HEV 

3.5.7.2.1.0. Laveste og høyeste CO2-verdier innenfor interpolasjonsfamilien 

3.5.7.2.1.1. Kjøretøy H:  ......................................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.1.0. Kjøretøy H (NEDC):  .......................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2. Kjøretøy L (ev.):  ..............................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.2.0. Kjøretøy L (ev.) (NEDC):  ................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3. Kjøretøy M (ev.):  .............................................................................................................................  g/km 

3.5.7.2.1.3.0. Kjøretøy M (ev.) (NEDC):  ............................................................................................................  g/km» 

q) Nr. 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.2. CO2-masseutslipp for OVC-HEV i ladningsbevarende kjøremodus 

3.5.7.2.2.1. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i ladningsbevarende kjøremodus: g/km 

3.5.7.2.2.1.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy H ved blandet kjøring (NEDC-vilkår B): g/km 

3.5.7.2.2.2. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i ladningsbevarende kjøremodus (ev.): g/km 

3.5.7.2.2.2.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy L ved blandet kjøring (ev.) (NEDC-vilkår B): g/km 

3.5.7.2.2.3. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i ladningsbevarende kjøremodus (ev.): g/km 

3.5.7.2.2.3.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy M ved blandet kjøring (ev.) (NEDC-vilkår B): g/km» 

r) Nr. 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0 erstattes med følgende: 

«3.5.7.2.3. CO2-masseutslipp og vektede CO2-masseutslipp for OVC-HEV i utladende kjøremodus 

3.5.7.2.3.1. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i utladende kjøremodus: … g/km 

3.5.7.2.3.1.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy H i utladende kjøremodus (NEDC-vilkår A): … g/km  
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3.5.7.2.3.2. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i utladende kjøremodus (ev.): … g/km 

3.5.7.2.3.2.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy L i utladende kjøremodus (ev.) (NEDC-vilkår A): … g/km 

3.5.7.2.3.3. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i utladende kjøremodus (ev.): … g/km 

3.5.7.2.3.3.0. CO2-masseutslipp for kjøretøy M i utladende kjøremodus (ev.) (NEDC-vilkår A): … g/km» 

s) Nytt nr. 3.5.7.2.3.4 skal lyde: 

«3.5.7.2.3.4. Laveste og høyeste vektede CO2-verdier innenfor OVC-interpolasjonsfamilien» 

t) Nr. 3.5.7.4.3 utgår. 

u) Nr. 3.5.8.3 og tabellen skal lyde: 

«3.5.8.3. Utslippsdata knyttet til bruk av nye miljøinnovasjoner (gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er 

prøvd)(w1) 

Beslutning om 

godkjenning av 

miljøinnova-

sjonen(w2) 

Kode for 

miljøinnova-

sjonen(w3) 

1. CO2-utslipp 

fra basiskjøre-

tøyet (g/km) 

2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon 

(g/km) 

3. CO2-utslipp 

fra basiskjøre-

tøyet under 

type 1-

prøvings-

syklus(w4) 

4. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon under 

type 1-

prøvingssyklus 

5. Utnyttel-

sesgrad (UF), 

dvs. hvor stor 

del av tiden 

teknologien er i 

bruk under 

normale 

driftsforhold 

Reduksjon av 

CO2-utslipp  

((1 – 2) – (3 – 

4)) * 5 

xxxx/201x        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp, NEDC (g/km)(w5) 

Samlet reduksjon av CO2-utslipp, WLTP (g/km)(w5)» 

v) Nytt nr. 3.8.5 skal lyde: 

«3.8.5. Smøremiddelets spesifikasjon: … W …» 

w) Nr. 4.5.1.1–4.5.1.3 utgår. 

x) I nr. 4.6, nederst i første kolonne i tabellen, utgår ordet «Revers». 

y) Nye nr. 4.6.1–4.6.1.7.1 skal lyde: 

«4.6.1. Girskifte(y) 

4.6.1.1. Gir 1 utelatt: ja/nei(1) 

4.6.1.2. n_95_high for hvert gir: … min-1 

4.6.1.3. nmin_drive 

4.6.1.3.1. 1. gir: … min-1 

4.6.1.3.2. 1. gir til 2. gir: … min-1 

4.6.1.3.3. 2. gir til stillstand: … min-1 

4.6.1.3.4. 2. gir: … min-1 

4.6.1.3.5. 3. gir og høyere: … min-1 

4.6.1.4. n_min_drive_set for faser med akselerasjon / konstant hastighet (n_min_drive_up): … min-1 

4.6.1.5. n_min_drive_set for retardasjonsfaser (nmin_drive_down): 
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4.6.1.6. Innledende periode 

4.6.1.6.1. t_start_phase: … s 

4.6.1.6.2. n_min_drive_start: … min-1 

4.6.1.6.3. n_min_drive_up_start: … min-1 

4.6.1.7. Bruk av ASM: ja/nei(1) 

4.6.1.7.1. ASM-verdier: …» 

z) Nytt nr. 4.12 skal lyde: 

«4.12. Smøremiddel for girkasse: … W …» 

aa) Nye nr. 12.8–12.8.3.2 skal lyde: 

«12.8. Innretninger eller systemer med førervalgte driftsmoduser som påvirker CO2-utslipp og/eller kriterieutslipp, 

og som ikke har en dominerende driftsmodus: ja/nei(1) 

12.8.1. Prøving i ladningsbevarende kjøremodus (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.1.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.1.2. Ugunstigste driftsmodus: … 

12.8.2. Prøving i utladende kjøremodus (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.2.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.2.2. Ugunstigste driftsmodus: … 

12.8.3. Type 1-prøving (ev.) (angi for hver innretning eller hvert system) 

12.8.3.1. Gunstigste driftsmodus: … 

12.8.3.2. Ugunstigste driftsmodus: …» 

ab) I de forklarende merknadene skal ny fotnote (y) lyde: 

«(y) Bare for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 med endringer.» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 0.2.2.1 skal lyde: 

«0.2.2.1. Tillatte parameterverdier for etappevis typegodkjenning med bruk av basiskjøretøyets utslippsverdier (angi 

ev. intervall)(y): 

Endelig kjøretøymasse (i kg): … 

Det endelige kjøretøyets frontareal (i cm2): … 

Rullemotstand (kg/tonn): … 

Tverrsnittsareal på frontgrillens luftinntak (i cm2): …» 

b) Nr. 3.2.2.1 skal lyde: 

«3.2.2.1. Diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)» 

c) Nytt nr. 3.2.12.2.8.2.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2.2. Aktivering av krypinnstilling «deaktivering etter omstart» / «deaktivering etter påfylling av drivstoff» 

/ «deaktivering etter parkering»(7)» 

d) Nr. 3.2.12.8.8.1 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.8.1. Liste over komponenter om bord i kjøretøyet som inngår i systemene som sikrer at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal» 

3) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.1.1 skal raden 

«Antall partikler (PN) (#/km)(1)» 

lyde: 

«Antall partikler (PN) (#/km) (ev.)» 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/481 

 

b) I nr. 2.1.5 skal raden 

«Antall partikler (PN)(1)» 

lyde: 

«Antall partikler (PN) (ev.)» 

c) I nr. 3.1, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) … … …  

f1 (N/(km/t)) … … …  

f2 (N/(km/t)2) … … …  

RR (kg/tonn) … … …  

Delta Cd * A (for VL dersom relevant i forhold til VH) (m2) … … …  

Prøvingsmasse (kg) … … …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

    

d) I nr. 3.2, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) …  …  

f1 (N/(km/t)) …  …  

f2 (N/(km/t)2) …  …  

RR (kg/tonn) …  …  

Delta CD × A (for VL eller VM i forhold til VH) (m2) …  …  

Prøvingsmasse (kg) …  …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

    

e) I nr. 3.3, i den tredje tabellen, skal siste sju rader erstattes med følgende: 

«f0 (N) … …  

f1 (N/(km/t)) … …  

f2 (N/(km/t)2) … …  

RR (kg/tonn) … …  

Delta CD × A (for VL i forhold til VH) (m2) … …  

Prøvingsmasse (kg) … …  

Frontareal (m2) (bare for kjøretøyer i kjøremotstandsmatrise-

familien)» 

   

f) I nr. 3.4 skal den andre tabellen lyde: 

 «Variant/versjon: Variant/versjon: 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (kg/100 km) … … 

f0 (N) … … 

f1 (N/(km/t)) … … 
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 «Variant/versjon: Variant/versjon: 

f2 (N/(km/t)2) … … 

RR (kg/tonn) … … 

Prøvingsmasse (kg) ...»  

g) Overskriften i nr. 3.5 skal lyde: 

«Rapport(er) fra korrelasjonsverktøyet i samsvar med forordning (EU) 2017/1152 og/eller 2017/1153 og endelige 

NEDC-verdier» 

h) Nye nr. 3.5.3 og 3.5.4 skal lyde: 

«3.5.3. Forbrenningsmotorer, herunder hybridelektriske kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC)(1)(2) 

Endelige korrelerte NEDC-verdier 
Identifikator for interpolasjonsfamilie 

VH VL (ev.) 

CO2-masseutslipp (bykjøring) (g/km)   

CO2-masseutslipp (landeveiskjøring) (g/km)   

CO2-masseutslipp (blandet kjøring) (g/km)   

Drivstofforbruk (bykjøring) (l/100 km)(1)   

Drivstofforbruk (landeveiskjøring) (l/100 km)(1)   

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/100 km)(1)   

3.5.4. Hybridelektriske kjøretøyer med ekstern lading (OVC)(1) 

Endelige korrelerte NEDC-verdier 
Identifikator for interpolasjonsfamilie 

VH VL (ev.) 

CO2-masseutslipp (vektet, blandet kjøring) (g/km) … … 

Drivstofforbruk (vektet, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … ...» 

4) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I gjøres følgende endringer: 

i) I modell A1 – side 1 i samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde kjøretøyer innsettes følgende nye numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …»  
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ii) I modell A2 – side 1 i samsvarssertifikatet for ferdigoppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier innsettes 

følgende numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iii) I modell B – side 1 i samsvarssertifikatet for etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer innsettes følgende nye numre: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iv) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28–28.1.2 skal lyde: 

«28. Girkasse (type): … 

28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …»  



Nr. 30/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.4.2021 

 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

v) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— vi) Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 
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vi) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N1 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

— I nr. 49 punkt 1 skal ny rad i tabellen lyde: 

«Kontrollfaktor (ev.) 1 eller 0» 

vii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N2 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nr. 7 skal lyde: 

«7. Høyde(r): … mm» 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 
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28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

— I nr. 49 punkt 1 skal forklaringen i tabellen lyde: 

«NEDC-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk» 

— I nr. 49 punkt 1 skal ny rad i tabellen lyde: 

«Kontrollfaktor (ev.) 1 eller 0» 

viii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N3 (ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nr. 7 utgår. 

b) I del II gjøres følgende endringer: 

i) I modell C1 – side 1 i samsvarssertifikatet for delvis oppbygde kjøretøyer innsettes følgende nr. 0.2.3–0.2.3.7: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: … 

0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: … 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

ii) I modell C2 – side 1 i samsvarssertifikatet for delvis oppbygde kjøretøyer typegodkjent i små serier innsettes 

følgende nr. 0.2.3–0.2.3.7: 

«0.2.3. Identifikatorer (ev.)(r): 

0.2.3.1. Identifikator for interpolasjonsfamilie: …  
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0.2.3.2. Identifikator for ATCT-familie: … 

0.2.3.3. Identifikator for PEMS-familie: … 

0.2.3.4. Identifikator for kjøremotstandsfamilie: ... 

0.2.3.5. Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie (ev.): … 

0.2.3.6. Identifikator for familie for periodisk regenerering: … 

0.2.3.7. Identifikator for familie for fordampingsprøving: …» 

iii) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M1 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28–28.1.2 skal lyde: 

«28. Girkasse (type): … 

28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— vi) Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

iv) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M2 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1–28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 
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28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

 v) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N1 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …»  
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— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

 vi) På side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N2 (delvis oppbygde kjøretøyer) gjøres følgende endringer: 

— Nye nr. 28.1, 28.1.1 og 28.1.2 skal lyde: 

«28.1. Girkassens utvekslingsforhold (fylles ut for kjøretøyer med manuelt girskifte)(r) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir … 

         

28.1.1. Differensialens utveksling (ev.): … 

28.1.2. Differensialens utveksling (fylles ut dersom og når det er relevant) 

1. gir 2. gir 3. gir 4. gir 5. gir 6. gir 7. gir 8. gir ...» 

         

— Nr. 35 skal lyde: 

«35. Montert dekk-/felgkombinasjon / energieffektivitetsklasse for rullemotstandskoeffisienter (RRC) og 

dekkategori brukt til CO2-bestemmelse (ev.)(h)(r): …» 

— Nr. 47.1 skal lyde: 

«47.1. Parametrer for utslippsprøving av Vind(r)» 

— Nr. 47.1.2 skal lyde: 

«47.1.2. Frontareal, m2(t): …» 

— Nytt nr. 47.1.2.1 skal lyde: 

«47.1.2.1. Projisert frontareal på frontgrillens luftinntak (ev.), cm2: …» 

— Nye nr. 47.2–47.2.3 skal lyde: 

«47.2. Kjøresyklus(r) 

47.2.1. Kjøresyklusklasse: 1/2/3a/3b 

47.2.2. Nedskaleringsfaktor (fdsc): … 

47.2.3. Begrenset hastighet: ja/nei» 

c) I de forklarende merknadene til vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

i) Forklarende merknad (h) skal lyde: 

«(h) Tilleggsutstyr og ytterligere dekk-/felgkombinasjoner under denne bokstaven kan føyes til under punktet 

«Merknader». Dersom et kjøretøy leveres med et komplett sett med standardfelger og -dekk og et komplett 

sett med vinterdekk (merket med symbolet med tre tinder og et snøfnugg – 3PMS) med eller uten felger, skal 

vinterdekkene og deres eventuelle felger anses som ytterligere dekk-/felgkombinasjoner uavhengig av hvilke 

felger/dekk som faktisk er montert på kjøretøyet.» 

ii) Følgende forklarende merknad tilføyes: 

«(t) Får anvendelse bare på enkeltkjøretøyer fra kjøremotstandsmatrisefamilien (RLMF).»  
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5) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

Forklarende merknad(1) skal lyde: 

«(1) For kjøretøyer med en referansemasse på opp til 2 610 kg. Kan på produsentens anmodning også få anvendelse på 

kjøretøyer med en referansemasse på opp til 2 840 kg eller, dersom kjøretøyet er et spesialkjøretøy med koden SB 

(pansrede kjøretøyer), også kjøretøyer med en referansemasse på over 2 840 kg. Med hensyn til tilgang til 

opplysninger om andre deler (f.eks. bodel) enn basiskjøretøyet er det tilstrekkelig at produsenten gir rask og enkel 

tilgang til opplysninger om reparasjoner og vedlikehold.» 

 __________   
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[De øvrige vedleggene er kunngjort i EUT L 301 av 27.11.2018, s. 10-299.]  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1832&qid=1610549235941&from=EN

