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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1916 

av 15. november 2019 

om fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger  

bak i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og 

internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 8b nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forbedret aerodynamisk ytelse for kjøretøyer kan redusere drivstofforbruket betydelig og dermed redusere CO2-

utslippene. Det er imidlertid ikke mulig å forbedre kjøretøyers aerodynamiske ytelse betydelig med mindre de tillatte 

dimensjonene for veigående kjøretøyer, herunder aerodynamiske innretninger, tillater dette. Direktiv 96/53/EF ble 

derfor endret for å gi unntak fra største tillatte lengde for kjøretøyer foran og bak, på visse vilkår. 

2) For å sikre sikkerheten til aerodynamiske innretninger bak som kan trekkes inn eller slås sammen, bør situasjoner der 

slike innretninger kan brukes eller lukkes, spesifiseres, særlig med hensyn til nærheten til andre trafikanter, områdets 

særlige egenskaper og fartsgrensene. Det bør også sikres at de aerodynamiske innretningene bak som kan trekkes inn 

eller slås sammen, er forenlige med intermodal transport, særlig ved manøvrering på og av intermodale transportenheter, 

og at de kan motstå vindkrefter ved transport på slike enheter. 

3) Det bør også bemerkes at kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner som er utstyrt med aerodynamiske innretninger bak, 

skal oppfylle kravene i direktiv 96/53/EF, særlig med hensyn til sirkelen angitt i nr. 1.5 i vedlegg I. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 10i nr. 2 i direktiv 

96/53/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter nærmere bestemmelser om bruken av aerodynamiske innretninger montert bak på kjøretøyer og 

kjøretøykombinasjoner i samsvar med direktiv 96/53/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 18.11.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 235 av 17.9. 1996, s. 59. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «innretninger» aerodynamiske innretninger montert bak på kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner, 

b) «bruksstilling» innretningers plassering når de er i en stilling som reduserer den aerodynamiske luftmotstanden, 

c) «lukket stilling» innretningers plassering når de er slått sammen eller trukket inn i en forsvarlig sikret stilling. 

Artikkel 3 

Driftsvilkår 

1. Medlemsstatene kan forby bruk av kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner som er utstyrt med innretninger i bruksstilling, 

i eller mellom byområder dersom vedkommende myndigheter krever dette, idet det tas hensyn til de særlige egenskapene til 

slike områder, særlig der fartsgrensene er 50 km/t eller lavere, og der det kan forekomme myke trafikanter. 

2. Innretningene skal være i lukket stilling i situasjoner eller områder der det er nødvendig med særlig oppmerksomhet eller 

hensyn. Dette kan omfatte følgende tilfeller: 

a) Ved manøvrering, rygging eller parkering av kjøretøyet. 

b) Når kjøretøyet er parkert. 

c) Under lasting eller lossing av varer. 

3. Bruk av innretninger i forbindelse med intermodale transportoperasjoner er underlagt følgende krav: 

a) Ved forberedelse av og under intermodal transport skal innretningene være i lukket stilling. 

b) Innretningene skal ikke stikke mer enn 25 mm ut på hver side av kjøretøyet, og kjøretøyets samlede bredde, herunder 

innretningene, skal ikke overstige 2 600 mm. 

4. Defekte innretninger, usikre innretninger eller innretninger med funksjonssvikt skal holdes i lukket stilling eller, dersom 

det er mulig, fjernes umiddelbart. 

5. Som unntak fra nr. 2 og nr. 3 bokstav a) er det ikke nødvendig å ha innretningene i lukket stilling dersom det i samsvar 

med del B nr. 1.3.1.1.3, del C nr. 1.3.1.1.3 og del D nr. 1.4.1.1.3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1230/2012 ikke kreves at de 

skal kunne trekkes inn eller slås sammen, dersom kravene til største tillatte dimensjoner er oppfylt under alle forhold. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  


