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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/318 

av 19. februar 2019 

om endring av forordning (EU) 2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til 

bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 4 bokstav e), 

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. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/2400(3) ble det innført en felles metode for objektivt å sammenligne ytelsen til 

tunge kjøretøyer som bringes i omsetning i Unionen, med hensyn til CO2-utslipp og drivstofforbruk. Forordningen 

fastsetter bestemmelser om sertifisering av komponenter som påvirker CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge 

kjøretøyer, innfører et simuleringsverktøy for å bestemme og oppgi CO2-utslipp og drivstofforbruk for disse kjøretøyene 

og fastsetter blant annet krav til medlemsstatenes myndigheter og produsentene om å kontrollere at sertifiseringen av 

komponentene og bruken av simuleringsverktøyet oppfyller kravene. 

2) De erfaringene som er gjort etter ikrafttredelsen av forordning (EU) 2017/2400, har avdekket behov for avklaring av 

flere sider ved den felles metode for bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer, bruken av 

simuleringsverktøyet, sertifiseringen av komponenter, separate tekniske enheter og systemer og framgangsmåten for 

samsvarskontroll av bruken av simuleringsverktøyet og sertifiseringen av komponenter, separate tekniske enheter og 

systemer. Disse avklaringene har også innvirkning på opplysningene som framlegges av produsentene i samsvar med 

direktiv 2007/46/EF. 

3) Kommisjonen har gjennomført en vurdering av de tekniske og økonomiske følgene av de nødvendige avklaringene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 26.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2019 av  

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

kunngjort. 

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 av 12. desember 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 av 29.12.2017, s. 1). 
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4) Forbedring av den felles metode for objektivt å sammenligne ytelsen til tunge kjøretøyer med hensyn til CO2-utslipp og 

drivstofforbruk bør styrke konkurranseevnen til Unionens industri og øke åpenheten i markedet med hensyn til tunge 

kjøretøyers drivstofforbruk. 

5) Flytende naturgass (LNG) er et tilgjengelig drivstoffalternativ til diesel for tunge kjøretøyer. Ibruktaking av nye og 

nyskapende teknologier basert på LNG vil bidra til ytterligere reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med dieseldrevne 

kjøretøyer. For å sikre at LNG omfattes av motorprøvingsmetoden, bør LNG tas med som et ytterligere 

referansedrivstoff ved sertifisering av motorer for å bestemme tunge kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk. 

6) Det bør tas hensyn til særtrekkene ved arbeidskjøretøyer, dvs. kjøretøyer som brukes til andre formål enn levering av 

varer. Disse kjøretøyene bør derfor knyttes til bestemte undergrupper av eksisterende kjøretøygrupper for å skille dem 

fra kjøretøyer som brukes bare til levering av varer, og deres CO2-utslipp bør bestemmes i samsvar med bestemte 

bruksprofiler. 

7) Det bør også defineres klart hvilke kjøretøyer som på grunn av sine avanserte framdriftssystemer, herunder for elektrisk 

drift, hybridelektrisk drift og dobbeltdrivstoffdrift, ikke på nåværende tidspunkt kan underlegges kravet om 

bestemmelse av CO2-utslipp eller drivstofforbruk ved hjelp av det tilgjengelige simuleringsverktøyet. For å sikre en god 

forståelse av disse kjøretøyenes markedsgjennomtrenging bør det fastsettes en særlig framgangsmåte som gjør det mulig 

å tydelig identifisere disse kjøretøyene og deres respektive framdriftssystemer. 

8) Det er avgjørende for å oppnå CO2-reduksjoner at CO2-utslippene fra nyproduserte tunge kjøretøyer er i samsvar med 

verdiene bestemt i samsvar med forordning (EU) 2017/2400. Samsvar mellom bruken av simuleringsverktøyet og 

sertifiseringen av komponenter, separate tekniske enheter og systemer som påvirker CO2-utslipp og drivstofforbruk, bør 

derfor kontrolleres ved hjelp av en metode for kontrollprøving på vei, i tillegg til framgangsmåtene som allerede er 

fastsatt i forordning (EU) 2017/2400. Kontrollprøvingsmetoden bør utføres av produsentene og kontrolleres av 

godkjenningsmyndighetene. 

9) Det bør være mulig for godkjenningsmyndighetene å pålegge utbedringstiltak for eventuelle systematiske 

uregelmessigheter med hensyn til sertifiseringen av CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper ved 

komponenter, separate tekniske enheter eller systemer eller bruken av simuleringsverktøyet, også når slike 

uregelmessigheter påvises i forbindelse med undersøkelsen som foretas når et kjøretøy ikke består kontrollprøvingen. 

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke finner noen uregelmessigheter med hensyn til sertifiseringen av CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskaper ved komponenter, separate tekniske enheter eller systemer eller bruken av 

simuleringsverktøyet til tross for kjøretøyets prøvingsfeil, bør det være mulig for Kommisjonen å undersøke om det er en 

mulig funksjonssvikt i simuleringsverktøyet. 

10) Under kontrollprøvingen bør det tunge kjøretøyets dreiemoment på hjulet, motorturtall, anvendt gir og drivstofforbruk 

måles på veien, nærmest mulig simuleringsverktøyets bruksprofil, og sammenlignes med drivstofforbruket beregnet av 

simuleringsverktøyet. Ved en bestått kontrollprøving skal beregnet drivstofforbruk tilsvare det målte drivstofforbruket 

innenfor en viss toleranse. 

11) Systematisk kontroll av resultatene av en numerisk simulering gjennom fysisk prøving er et nytt konsept i det 

europeiske regelverket for typegodkjenning. Den underliggende kontrollprøvingsmetoden vil derfor bli evaluert med 

sikte på mulige forbedringer. Kommisjonen og godkjenningsmyndighetene bør derfor gis myndighet til å samle inn 

resultatene av kontrollprøvingsmetodene fra produsentene og evaluere dem. 

12) For å sikre at godkjenningsmyndighetene og produsentene får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye bestemmelsene, 

bør plikten til å kontrollere nye kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av metoden for kontrollprøving på 

vei, få anvendelse fra 1. juli 2020. 

13) CO2-utslippsdata for kjøretøyer som hører inn under kjøretøygruppe 4, 5, 9 og 10 og er bestemt i samsvar med 

forordning (EU) 2017/2400, skal fra 2019 overvåkes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/956(4). Endringene i forordning (EU) 2017/2400 som er fastsatt i denne forordning, er gjort for å sikre at pålitelige 

CO2-utslippsdata for 2019 kan samles inn for alle kjøretøyer som omfattes av forordning (EU) 2018/956. Det er derfor 

viktig å sikre at endringene fastsatt i denne forordning trer i kraft umiddelbart.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge 

kjøretøyer (EUT L 173 av 9.7.2018, s. 1). 



26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/357 

 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EU) 2017/2400 

I forordning (EU) 2017/2400 gjøres følgende endringer: 

 1) Artikkel 2 nr. 2 skal lyde: 

«2. Når det gjelder etappevis typegodkjenning eller individuell godkjenning av kjøretøyer nevnt i nr. 1, får denne 

forordning anvendelse bare på basiskjøretøyer utstyrt med minst et understell, en motor, en girkasse, aksler og dekk.» 

 2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 4a skal lyde: 

«4a) «kjøretøyprodusent» et organ eller en person som har ansvar for å utstede produsentens registreringsfil og 

kundeinformasjonsfilen i henhold til artikkel 9,» 

b) Nr. 7 skal lyde: 

 «7) «dreiemomentomformer» en hydrodynamisk startkomponent, som er en separat komponent i kraftoverføringen 

eller girkassen, med seriell eller parallell kraftoverføring som tilpasser hastigheten mellom motor og hjul og 

multipliserer dreiemomentet,» 

c) Nye nr. 15–21 skal lyde: 

 «15) «tungt nullutslippskjøretøy» eller «ZE-HDV» et tungt kjøretøy uten forbrenningsmotor, eller med en 

forbrenningsmotor som slipper ut mindre enn 1 g CO2/kWh, 

16) «arbeidskjøretøy» et tungt kjøretøy som ikke er beregnet på levering av varer, og for hvilket et av følgende 

sifre brukes for å supplere karosserikodene, som oppført i tillegg 2 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF: 09, 10, 

15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, eller en traktor med en hastighet på høyst 79 km/t, 

17) «lastebil» en lastebil som ikke er konstruert eller bygd for å trekke en semitrailer, 

18) «trekkbil» en lastebil som er konstruert og bygd utelukkende eller hovedsakelig for å trekke semitrailere, 

19) «førerhus med liggeplass» en type førerhus som har et rom bak førersetet som er beregnet brukt til å sove, 

20) «tungt elektrisk hybridkjøretøy» eller «He-HDV» det samme som er definert i artikkel 3 nr. 15 i direktiv 

2007/46/EF, 

21) «dobbeltdrivstoffkjøretøy» kjøretøy som definert i artikkel 2 nr. 48 i forordning (EU) nr. 582/2011.» 

d) Nytt annet ledd skal lyde: 

«Med hensyn til tunge elektriske hybridkjøretøyer får artikkel 5 nr. 3, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 12 nr. 1 anvendelse 

på tunge elektriske hybridkjøretøyer bare dersom nest største nettoeffekt av alle energiomformere er mindre enn 10 % 

av høyeste nettoeffekt av alle energiomformere. Det ses i denne sammenheng bort fra energiomformere som brukes 

bare til igangsetting.» 

 3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. «Simuleringsverktøyet skal brukes til å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye kjøretøyer, eller til å 

avgjøre om disse kjøretøyene er tunge nullutslippskjøretøyer, tunge elektriske hybridkjøretøyer eller dobbeltdriv-

stoffkjøretøyer. Simuleringsverktøyet skal være utformet slik at det fungerer på grunnlag av inndatainformasjon som 

angitt i vedlegg III samt inndataene nevnt i artikkel 12 nr. 1.»  
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b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Hash-verktøyene skal brukes til å opprette en entydig forbindelse mellom de sertifiserte CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved en komponent, en separat teknisk enhet eller et system og dens eller dets 

sertifiseringsdokument, og til å opprette en entydig forbindelse mellom et kjøretøy og produsentens registreringsfil og 

kundeinformasjonsfilen nevnt i vedlegg IV.» 

 4) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1. En kjøretøyprodusent skal bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for alle nye kjøretøyer, unntatt tunge 

nullutslippskjøretøyer, tunge elektriske hybridkjøretøyer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer, som skal selges, registreres 

eller tas i bruk i Unionen, ved hjelp av den siste tilgjengelige versjonen av simuleringsverktøyet nevnt i artikkel 5  

nr. 3. Med hensyn til tunge nullutslippskjøretøyer, tunge elektriske hybridkjøretøyer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer 

som skal selges, registreres eller tas i bruk i Unionen, skal kjøretøyprodusenten bestemme bare de opplysningene som 

er angitt for disse kjøretøyene i modellene i del I og del II i vedlegg IV, ved hjelp av den siste tilgjengelige versjonen 

av simuleringsverktøyet nevnt i artikkel 5 nr. 3.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Produsenten skal opprette kryptografiske hash av produsentens registreringsfil og kundeinformasjonsfilen ved 

hjelp av hash-verktøyet nevnt i artikkel 5 nr. 5.» 

c) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Alle kjøretøyer som skal registreres, selges eller tas i bruk, skal ledsages av et samsvarssertifikat eller, for 

kjøretøyer som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF, et enkeltgodkjenningsdokument, 

herunder et avtrykk av den kryptografiske hashen av produsentens registreringsfil og kundeinformasjonsfilen nevnt i 

nr. 3.» 

 5) I artikkel 12 skal nye nr. 6 og 7 lyde: 

«6. For tunge nullutslippskjøretøyer, tunge elektriske hybridkjøretøyer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer skal simulerings-

verktøyets inndata omfatte opplysningene angitt i tabell 5 i vedlegg III. 

7. Dersom kjøretøyet skal registreres, selges eller tas i bruk med vinterdekk og standarddekk, kan kjøretøyprodusenten 

velge hvilke av dekkene som skal brukes til å bestemme CO2-utslippene.» 

 6) Artikkel 13 nr. 8 skal lyde: 

«8. Standardverdien for dekk skal være den samme som for C3-vinterdekk fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II til 

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

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den 

generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på 

slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1).» 

 7) I artikkel 20 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Kjøretøyprodusentens, godkjenningsmyndighetens og Kommisjonens ansvar med hensyn til samsvar med 

krav ved bruk av simuleringsverktøy» 

b) I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Kjøretøyprodusenten skal på årsbasis utføre kontrollprøvingsmetoden fastsatt i vedlegg Xa på et minsteantall av 

kjøretøyer i samsvar med nr. 3 i nevnte vedlegg. Kjøretøyprodusenten skal innen 31. desember hvert år og i samsvar 

med nr. 8 i vedlegg Xa framlegge en prøvingsrapport for godkjenningsmyndigheten for hvert kjøretøy som prøves, 

skal oppbevare prøvingsrapportene i et tidsrom på minst ti år og skal på anmodning gjøre dem tilgjengelige for 

Kommisjonen og godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene.» 

c) I nr. 2 skal nye ledd lyde: 

«Dersom et kjøretøy ikke består kontrollprøvingsmetoden fastsatt i vedlegg Xa, skal godkjenningsmyndigheten 

innlede en undersøkelse for å fastslå årsaken til feilen, i samsvar med vedlegg Xa. Så snart godkjenningsmyndigheten 

finner årsaken til feilen, skal den underrette godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene om dette.  
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Dersom årsaken til feilen er knyttet til bruken av simuleringsverktøyet, får artikkel 21 anvendelse. Dersom årsaken til 

feilen er knyttet til de sertifiserte CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponenter, separate 

tekniske enheter og systemer, får artikkel 23 anvendelse. 

Dersom ingen uregelmessigheter blir funnet ved sertifiseringen av komponenter, separate tekniske enheter eller 

systemer eller ved bruken av simuleringsverktøyet, skal godkjenningsmyndigheten rapportere kjøretøyfeilen til 

Kommisjonen. Kommisjonen skal undersøke om simuleringsverktøyet eller kontrollprøvingsmetoden angitt i vedlegg 

Xa har forårsaket kjøretøyfeilen, og om en forbedring av simuleringsverktøyet eller kontrollprøvingsmetoden er 

nødvendig.» 

 8) I artikkel 23 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1. Dersom godkjenningsmyndigheten i henhold til artikkel 20 og 22 finner at de tiltakene som produsenten har truffet 

for å sikre at de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentene, de separate tekniske enhetene 

og systemene som er oppført i artikkel 12 nr. 1, og som er blitt sertifisert i samsvar med artikkel 17, ikke avviker fra de 

sertifiserte verdiene, ikke er tilstrekkelige, skal godkjenningsmyndigheten anmode produsenten om å framlegge en plan 

for utbedringstiltak senest 30 kalenderdager etter å ha mottatt anmodningen fra godkjenningsmyndigheten.» 

 9) I artikkel 24 gjøres følgende endringer: 

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

«a) kjøretøyer i gruppe 4, 5, 9 og 10, herunder undergruppe «v» i hver kjøretøygruppe, som definert i tabell 1 i 

vedlegg I, fra 1. juli 2019,» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

1) Annet punktum skal lyde: 

«For kjøretøyer i undergruppe «v» i alle disse kjøretøygruppene får forpliktelsen nevnt i artikkel 9 anvendelse fra 

denne forordnings ikrafttredelse.» 

2) Nytt ledd skal lyde: 

«Med hensyn til første ledd menes med produksjonsdatoen 

a) datoen for undertegning av samsvarssertifikatet, 

b) dersom det ikke er utstedt et samsvarssertifikat, datoen da kjøretøyets understellsnummer første gang ble 

festet på relevante deler av kjøretøyet.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Artikkel 20 nr. 1 annet ledd og artikkel 20 nr. 2 annet, tredje og fjerde ledd får anvendelse fra 1. juli 2020. 

Utbedringstiltak i henhold til artikkel 21 nr. 5 og artikkel 23 nr. 6 får anvendelse fra 1. juli 2023 i forbindelse med en 

undersøkelse dersom et kjøretøy ikke består kontrollprøvingsmetoden fastsatt i vedlegg Xa.» 

10) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

11) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

12) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

13) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

14) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

15) Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

16) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

17) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

18) Vedlegg X endres i samsvar med vedlegg IX til denne forordning. 

19) Nytt vedlegg Xa tilføyes som oppført i vedlegg X til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, IV og IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 2 får anvendelse fra 1. september 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 19. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegg I–X er kunngjort i EUT L 58 av 26.2.2019, s. 7–54.]  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0318&qid=1606123196262&from=EN
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VEDLEGG XI 

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

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.5.7 skal lyde: 

«3.5.7. Verdier oppgitt av produsenten» 

b) Nye nr. 3.5.9 og 3.5.9.1 skal lyde: 

«3.5.9. Sertifisering av CO2-utslipp og drivstofforbruk (for tunge kjøretøyer, som angitt i artikkel 6 i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/2400) 

3.5.9.1 Lisensnummer for simuleringsverktøyet:» 

2) I vedlegg IV del I skal forklarende merknad 16 lyde: 

«(16) For kjøretøyer med en største teknisk tillatte totalmasse på over 7 500 kg.» 

3) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I gjøres følgende endringer for modell A1 og B – SIDE 2, KJØRETØYGRUPPE N2 (ferdigoppbygde og 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer): 

i) Nr. 49 skal lyde: 

«49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r):» 

ii) Nye nr. 49.1–49.6 skal lyde: 

«49.1. Kryptografisk hash av produsentens registreringsfil utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del I i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ......................................................................................................  

 49.2. Tungt nullutslippskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: ja/nei(1), (t) 

 49.3. Arbeidskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: (ja/nei) (1), (u) 

 49.4. Kryptografisk hash av kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del II i vedlegg 

IV til forordning (EU) 2017/2400:  ..............................................................................................................  (u) 

 49.5. Spesifikke CO2-utslipp som angitt i nr. 2.3 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen 

angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400: … g CO2/tkm 

 49.6. Gjennomsnittlig nyttelastverdi som angitt i nr. 2.4 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med 

modellen angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  .........................................................  t» 

b) I del I gjøres følgende endringer for modell A1 og B – SIDE 2, KJØRETØYGRUPPE N3 (ferdigoppbygde og 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer): 

i) Nr. 49 utgår. 

ii) Nye nr. 49.1–49.6 skal lyde: 

«49.1. Kryptografisk hash av produsentens registreringsfil utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del I i 

vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ......................................................................................................  

 49.2. Tungt nullutslippskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: ja/nei(1), (t) 

 49.3. Arbeidskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: (ja/nei) (1), (u) 

 49.4. Kryptografisk hash av kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del II i vedlegg 

IV til forordning (EU) 2017/2400:  ..............................................................................................................  (u) 

 49.5. Spesifikke CO2-utslipp som angitt i nr. 2.3 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen 

angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400: … g CO2/tkm 

 49.6. Gjennomsnittlig nyttelastverdi som angitt i nr. 2.4 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med 

modellen angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ..........................................................  t»  
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c) I del II, for modell C1 – SIDE 2, KJØRETØYGRUPPE N2 (delvis oppbygde kjøretøyer) skal nye nr. 49.1–49.6 lyde: 

«49.1. Kryptografisk hash av produsentens registreringsfil utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del I i vedlegg IV 

til forordning (EU) 2017/2400:  ...............................................................................................................................  

 49.2. Tungt nullutslippskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: ja/nei(1), (t) 

 49.3. Arbeidskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: (ja/nei) (1), (u) 

 49.4. Kryptografisk hash av kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del II i vedlegg IV til 

forordning (EU) 2017/2400:  .............................................................................................................................  (u) 

 49.5. Spesifikke CO2-utslipp som angitt i nr. 2.3 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i 

del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ...............................................................................  g CO2/tkm 

 49.6. Gjennomsnittlig nyttelastverdi som angitt i nr. 2.4 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen 

angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  .................................................................................  t» 

d) I del II, for modell C1 – SIDE 2, KJØRETØYGRUPPE N3 (delvis oppbygde kjøretøyer), skal nye nr. 49.1–49.6 lyde: 

«49.1. Kryptografisk hash av produsentens registreringsfil utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del I i vedlegg IV 

til forordning (EU) 2017/2400:  ...............................................................................................................................  

 49.2. Tungt nullutslippskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: ja/nei(1), (t) 

 49.3. Arbeidskjøretøy som definert i forordning (EU) 2017/2400: (ja/nei) (1), (u) 

 49.4. Kryptografisk hash av kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i del II i vedlegg IV til 

forordning (EU) 2017/2400:  .............................................................................................................................  (u) 

 49.5. Spesifikke CO2-utslipp som angitt i nr. 2.3 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen angitt i 

del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ................................................................................  

g CO2/tkm 

 49.6. Gjennomsnittlig nyttelastverdi som angitt i nr. 2.4 i kundeinformasjonsfilen utarbeidet i samsvar med modellen 

angitt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 2017/2400:  ................................................................................  t» 

e) Følgende forklarende merknader til vedlegg IX tilføyes: 

«t) Gjelder bare dersom kjøretøyet er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009. 

u) Gjelder bare dersom kjøretøyet er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 og en 

kundeinformasjonsfil er utarbeidet i samsvar med modellen fastsatt i del II i vedlegg IV til forordning (EU) 

2017/2400.» 

 __________  


