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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/129 

av 16. januar 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-standarden på 

typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og Rådet om den omfattende undersøkelsen av 

virkningene av miljøstandarden Euro 5 for kjøretøyer i gruppe L («virkningsundersøkelsen») utført i henhold til artikkel 

23 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013(3), og idet det tas hensyn til problemer som godkjen-

ningsmyndighetene og berørte parter har støtt på ved anvendelsen av nevnte forordning, bør det foretas visse endringer 

og presiseringer i forordning (EU) nr. 168/2013 for å sikre at den anvendes på en tilfredsstillende måte. 

2) Når det gjelder kravet om å installere et OBD II-system (system for egendiagnose) som sikrer overvåking og 

rapportering av feil i og forringelser av utslippskontrollsystemet, konkluderte Kommisjonen på grunnlag av virknings-

undersøkelsen med at det er tekniske begrensninger med hensyn til katalysatorovervåking for visse kjøretøyer, og at 

videre utvikling kreves for å sikre korrekt gjennomføring av kravet. Katalysatorovervåking forventes ikke å være klar 

ved første runde av Euro 5-utslippsstandarden, men er planlagt til 2025. Artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013 bør 

derfor fastsette den tiden som trengs for å sikre korrekt gjennomføring av kravet om et OBD II-system. 

3) Ettersom kjøretøyer i gruppe L1e og L2e allerede er unntatt fra kravet om å utstyres med et OBD I-system, bør 

kjøretøyer i gruppe L6e, som konstrueres og bygges etter mopedspesifikasjoner og produseres i relativt beskjedne 

mengder, også unntas fra dette kravet. 

4) Det er nødvendig å presisere unntaket for kjøretøyer i gruppe L1e og L2e fra kravet om å utstyres med et OBD II-

system og å utvide dette unntaket til å omfatte lette firehjuls motorsykler (gruppe L6e) og undergruppene 

enduromotorsykkel (L3e-AxE) og trialmotorsykkel (L3e-AxT). 

5) Enduromotorsykler og trialmotorsykler har kort levetid og er med hensyn til egenskaper og bruk svært lik tunge 

terrenggående firehjuls motorsykler (L7e-B), som er unntatt fra kravet om å utstyres med et OBD II-system. Dette 

unntaket bør derfor utvides til å omfatte enduromotorsykler og trialmotorsykler. 

6) Kommisjonen konkluderte i virkningsundersøkelsen med at den matematiske framgangsmåten for å beregne holdbarhet 

fastsatt i artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013, der prøving av kjøretøyene utføres etter 100 km, 

ikke gjenspeiler den faktiske forringelsen av kjøretøyets utslippskontrollsystem i løpet av dets levetid. Denne metoden 

bør ikke lenger benyttes og bør fases ut innen 2025 for å gi berørte parter en tilstrekkelig lang overgangsperiode til å 

tilpasse seg. For perioden fram til 2025 bør den påkrevde sammenlagte strekningen kjøretøyet har tilbakelagt før 

prøving utføres, økes for å sikre pålitelige prøvingsresultater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 31.1.2019, s. 106, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2019 av  

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 367 av 10.10.2018, s. 32. 

(2) Europaparlamentets holdning av 29. november 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. desember 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52). 
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7) Den teknologien som er nødvendig for å overholde Euro 5-grenseverdiene, foreligger allerede. Kommisjonen konklu-

derte imidlertid i virkningsundersøkelsen med at anvendelsesdatoen for Euro 5-utslippsgrensene for visse kjøretøyer i 

gruppe L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT og L3e-AxE) vil måtte utsettes fra 2020 til 2024 for å øke nytte-kostnadsforholdet 

sammenlignet med basisscenarioet. Dessuten trenger produsentene av disse kjøretøyene, som hovedsakelig er små og 

mellomstore bedrifter, mer tid for å sikre at overgangen til utslippsfrie framdriftssystemer, for eksempel gjennom 

elektrifisering, kan oppnås på en kostnadseffektiv måte. 

8) Artikkel 30 i forordning (EU) nr. 168/2013 krever at prøvingsresultatene inngår i EU-typegodkjenningsdokumentet som 

vedlegg. Av klarhetshensyn bør denne bestemmelsen endres for å presisere at det det vises til, er prøvingsresultatarket. 

9) Visse inkonsekvenser med hensyn til anvendelsesdatoen for grenseverdiene for lydnivå for Euro 5 i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013 bør klargjøres for å sikre at eksisterende grenseverdier (Euro 4) fortsatt gjelder inntil de 

nye grenseverdiene for Euro 5 kan fastsettes. 

10) Ved forordning (EU) nr. 168/2013 ble Kommisjonen gitt myndighet til å vedta delegerte rettsakter i et tidsrom på fem 

år; denne femårsperioden utløp 21. mars 2018. Ettersom det er stadig behov for å tilpasse deler av typegodkjen-

ningsregelverket til den tekniske utvikling eller innføre andre endringer i tråd med Kommisjonens myndighet, bør 

nevnte forordning endres for å forlenge delegeringen med ytterligere fem år med mulighet for stilltiende forlengelse. 

11) Av hensyn til rettssikkerheten bør myndigheten til å vedta delegerte rettsakter om tekniske krav knyttet til egendia-

gnosesystemer, gitt Kommisjonens ved forordning (EU) nr. 168/2013, klargjøres og presiseres. 

12) Ettersom denne forordning endrer forordning (EU) nr. 168/2013 uten å utvide dens rettslige innhold, og ettersom målene 

for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men heller på grunn av deres omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 

5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

13) Forordning (EU) nr. 168/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 168/2013 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

Allmenne krav til egendiagnosesystemer (OBD) 

1. Kjøretøyer i gruppe L, unntatt kjøretøyer i gruppe L1e, L2e and L6e, skal være utstyrt med et OBD-system som er i 

samsvar med funksjonskravene og prøvingsprosedyrene fastsatt i de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 8, fra anvendelses-

datoene angitt i vedlegg IV. 

2. Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.1 i vedlegg IV, skal kjøretøygruppene og -undergruppene L3e, L4e, L5e-A og 

L7e-A være utstyrt med et OBD I-system som overvåker eventuelle feil i strømkretsene og elektronikken i utslippskontroll-

systemet og rapporterer om feil som fører til at utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B1 overskrides. 

3. Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.2 i vedlegg IV, skal kjøretøygruppene og -undergruppene L3e, L4e, L5e og L7e 

være utstyrt med et OBD I-system som overvåker eventuelle feil i strømkretsene og elektronikken i utslippskontroll-

systemet, og som genererer en rapport når utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B1 overskrides. OBD  

I-systemene for disse kjøretøygruppene og -undergruppene skal også rapportere dersom det aktiveres en driftsmåte som i 

vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment.  
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4. Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.3 i vedlegg IV, skal kjøretøygruppene L3e, L4e, L5e og L7e være utstyrt med et 

OBD I-system som overvåker eventuelle feil i strømkretsene og elektronikken i utslippskontrollsystemet, og som genererer 

en rapport når utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 overskrides. OBD I-systemene for disse kjøretøy-

gruppene skal også rapportere dersom det aktiveres en driftsmåte som i vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment. 

5. Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.4 i vedlegg IV, skal kjøretøygruppene og -undergruppene L3e, L4e, L5e-A og 

L7e-A i tillegg være utstyrt med et OBD II-system som overvåker og rapporterer om feil i og forringelser av utslipps-

kontrollsystemet, med unntak av katalysatorovervåking, som fører til at OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI 

del B1 overskrides. 

6. Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.5 i vedlegg IV, skal kjøretøygruppene og -undergruppene L3e, L4e, L5e-A og 

L7e-A i tillegg være utstyrt med et OBD II-system som overvåker og rapporterer feil i og forringelser av utslipps-

kontrollsystemet som fører til at OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 overskrides. 

7. Nr. 5 og 6 får ikke anvendelse på enduromotorsykler i undergruppe L3e-AxE og trialmotorsykler i undergruppe L3e-

AxT. 

8. For å harmonisere OBD-systemet som rapporterer om feil i funksjonssikkerheten eller i utslippskontrollsystemet, og 

for å legge til rette for effektiv reparasjon av kjøretøyer, gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 for å utfylle denne forordning ved å fastsette detaljerte tekniske krav knyttet til egendiagnose med 

hensyn til kjøretøygruppene og -undergruppene fastsatt i vedlegg II del C1 («Krav til kjøretøyets oppbygging og 

alminnelige typegodkjenningskrav»), raden knyttet til nr. 11, herunder funksjonelle OBD-krav og prøvingsprosedyrer for 

de områdene som er oppført i nr. 1–7 i denne artikkel, og de detaljerte tekniske kravene knyttet til prøvingstype VIII som 

nevnt i vedlegg V.» 

2) I artikkel 23 nr. 3 skal bokstav c) lyde: 

«c) matematisk framgangsmåte for å beregne holdbarhet: 

For hver utslippsbestanddel gjelder inntil 31. desember 2024 at produktet av multiplikasjonen av forringelsesfaktoren 

fastsatt i vedlegg VII del B og resultatet av prøvingen av miljøprestasjonen til et kjøretøy som har tilbakelagt minst 

100 km etter at det ble startet for første gang ved slutten av produksjonslinjen, skal være lavere enn prøvings-

grenseverdien for miljøprestasjon fastsatt i vedlegg VI del A. 

Uten hensyn til første ledd gjelder for nye kjøretøytyper fra 1. januar 2020, og for eksisterende kjøretøytyper fra  

1. januar 2021 til 31. desember 2024, at for hver utslippsbestanddel skal produktet av multiplikasjonen av 

forringelsesfaktoren fastsatt i vedlegg VII del B og resultatet av prøvingen av miljøprestasjonen til et kjøretøy som har 

tilbakelagt minst 2 500 km for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på < 130 km/t og 3 500 km for 

kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på ≥ 130 km/t etter at det ble startet for første gang ved slutten av 

produksjonslinjen, være lavere enn for eksosutslipp som er fastsatt i vedlegg VI del A.» 

3) I artikkel 30 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b) prøvingsresultatarket,» 

4) I artikkel 44 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer innenfor Unionens territorium som var omfattet av en gyldig EU-

typegodkjenning på produksjonstidspunktet, men som verken var registrert eller tatt i bruk før EU-typegodkjenningen 

mistet sin gyldighet.» 

5) Artikkel 75 nr. 2 skal lyde: 

«2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 8, artikkel 22  

nr. 5 og 6, artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50  

nr. 4, artikkel 54 nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra  

22. mars 2013. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder à fem år, med mindre Europaparlamentet 

eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest 22. juni 2022 og deretter ni måneder før utgangen av hver femårsperiode.» 

6) Vedlegg II, IV, V og VI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 16. januar 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, IV, V og VI til forordning (EU) nr. 168/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II del C1, i raden for nr. 11, utgår tegnet «X» for undergruppe L6e-A og L6e-B. 

2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer i tabellen: 

a) Nr. 1.1.2.1, 1.1.2.2 og 1.1.2.3 skal lyde: 

«1.1.2.1. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020, for 

L2e-U og L6e-

B: 31.12.2024 

1.1.2.2. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020, for 

L3e-AxE og 

L3e-AxT: 

31.12.2024 

1.1.2.3. Euro 5: Vedlegg VI del A2 L1e–L7e 1.1.2020, 

for L2e-U, 

L3e-AxE, 

L3e-AxT 

og L6e-B: 

1.1.2024 

1.1.2021, 

for L2e-U, 

L3e-AxE, 

L3e-AxT 

og L6e-B: 

1.1.2025» 

 

b) Nr. 1.8.1, 1.8.2 og 1.8.3 skal lyde: 

«1.8.1. OBD I-funksjonskrav L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

OBD I-miljøprøvingsprosedyre 

(type VIII-prøving) 

OBD I-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del 

B1 

1.8.2. OBD I-funksjonskrav, 

herunder driftsmåter som i 

vesentlig grad reduserer 

motorens dreiemoment 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

OBD I-miljøprøvingsprosedyre 

(type VIII-prøving) 

OBD I-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del 

B1 

1.8.3. OBD I-funksjonskrav, 

herunder driftsmåter som i 

vesentlig grad reduserer 

motorens dreiemoment 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2024 1.1.2025»  

OBD I-miljøprøvingsprosedyre 

(type VIII-prøving) 

OBD I-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del 

B2 
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c) Nye numre skal lyde: 

«1.8.4. OBD II-funksjonskrav, med 

unntak av katalysatorover-

våking 

L3e (unntatt 

L3e-AxE og 

L3e-AxT), 

L4e, L5e-A, 

L7e-A 

1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 

OBD II-miljøprøvings-

prosedyrer (type VIII-prøving) 

OBD II-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del 

B1 

1.8.5. OBD II-funksjonskrav L3e (unntatt 

L3e-AxE og 

L3e-AxT), 

L4e, L5e-A, 

L7e-A 

1.1.2024 1.1.2025»  

OBD II-miljøprøvings-

prosedyrer (type VIII-prøving) 

OBD II-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del 

B2 

d) Nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal lyde: 

«1.9.1. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier, 

vedlegg VI del D 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.9.2. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier(3), 

vedlegg VI del D 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017»  

e) Nr. 1.9.4 skal lyde: 

«1.9.4. UN-ECE-reglementer nr. 9, 41, 

63, 92 og tilhørende nye 

grenseverdier foreslått av 

Kommisjonen 

L1e–L7e»    

3) I vedlegg V del B skal innholdet i cellen i første kolonne, annen rad, lyde: 

«Type I-prøving(19) Partikkelmasse (bare Euro 5)» 

4) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt B1, første rad, utgår henvisningen til kjøretøygruppe «L6e-A». 

b) I avsnitt B2 første rad 

i) erstattes «L3e-L7e(6)» med følgende: 

«L3e, L4e, L5e, L7e», 

ii) erstattes «Alle kjøretøyer i gruppe L unntatt gruppe L1e og L2e» med følgende: 

«Alle kjøretøyer i gruppe L unntatt gruppe L1e, L2e og L6e». 

 __________  


