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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/987 

av 29. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra 

nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 nr. 9 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(2) skal medlemsstatene og produsentene 

rapportere visse data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011. 

2) En ny påbudt prøvingsprosedyre for måling av lette kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, World Harmonized 

Light Vehicles Test Procedure (WLTP), som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(3), skal fra  

1. september 2019 erstatte den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som er fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008(4). Denne endringen vil også påvirke metoden for bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for N1-

kjøretøyer som typegodkjennes etappevis (heretter kalt «etappevis oppbygde kjøretøyer»). 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal spesifikke CO2-utslipp fra etappevis oppbygde kjøretøyer tildeles 

basiskjøretøyets produsent. For å gjøre det mulig for produsenten av basiskjøretøyet å planlegge oppfyllelsen av sine 

mål for spesifikke CO2-utslipp effektivt og med tilstrekkelig sikkerhet sikrer metoden at CO2-utslippene og massen som 

blir tildelt denne produsenten, er kjent på tidspunktet for produksjon og salg av basiskjøretøyet, og ikke bare når siste 

etappes produsent bringer det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i omsetning. 

4) Produsenten av basiskjøretøyet bør rapportere inngangsverdiene som brukes ved interpolasjonsberegningen nevnt i nr. 

1a.1 i del A i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011, samt det delvis oppbygde basiskjøretøyets CO2-utslipp og 

masseverdier, til Kommisjonen. Disse verdiene bør brukes til å beregne de gjennomsnittlige spesifikke utslippene og 

målet for spesifikke utslipp for basiskjøretøyets produsent. 

5) Produsenter av delvis oppbygde basiskjøretøyer som ble solgt i foregående kalenderår med sikte på å ferdigstilles av en 

produsent i en andre etappe, bør framlegge opplysningene angitt i vedlegg II til forordning (EU) nr. 510/2011 til Det 

europeiske miljøbyråets sentrale datalager (Business Data Repository). 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 18.6.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 324/2019 av  

13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 14 av 

5.3.2020, s. 91. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av 

nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, 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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 10 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 skal nye nr. 3 og 4 lyde: 

«3. Med henblikk på beregning av det foreløpige målet for spesifikke utslipp og de foreløpige gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslippene og med henblikk på kontroll av inngangsverdiene som brukes i henhold til nr. 1a.1 i del A i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 510/2011, skal produsentene framlegge for Kommisjonen via elektronisk dataoverføring til det sentrale 

datalageret som forvaltes av Det europeiske miljøvernbyrået, data for hvert basiskjøretøy som omfattes av etappevis 

typegodkjenning, og som de har solgt i Unionen i det foregående kalenderår, som angitt i nr. 1c. i del A i vedlegg II til 

nevnte forordning. 

Dataene skal sendes elektronisk til det sentrale datalageret som forvaltes av Det europeiske miljøbyrået. 

4. Dersom produsentene ikke framlegger de detaljerte dataene nevnt i nr. 3, skal det foreløpige målet for spesifikke 

utslipp og de foreløpige gjennomsnittlige spesifikke utslippene beregnes på grunnlag av de detaljerte dataene som er 

framlagt av medlemsstatene.» 

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 i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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