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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1939 

av 7. november 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), 

tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

måling av utslipp i motorens kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) 

ved måling av partikkelantall 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, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene for å angi og vurdere hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES) ble for lette person- og nyttekjøretøyer nylig 

endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2). Bestemmelsene som allerede er fastsatt for tunge kjøretøyer i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(3), bør av konsekvenshensyn tilpasses. 

2) Samsvarsprøving i bruk er en av byggeklossene i framgangsmåten for typegodkjenning av kjøretøyer og gjør det mulig 

å kontrollere ytelsen til utslippskontrollsystemene i hele kjøretøyets levetid. I henhold til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 582/2011 skal prøvingene foretas ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS), som analyserer utslipp 

ved normale bruksforhold. PEMS-metoden brukes også til å kontrollere utslipp utenom syklusene ved typegodkjenning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 25.11.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2021 av  

5. februar 2021 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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 
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3) For øyeblikket blir utslipp fra tunge kjøretøyer i perioden etter kaldstart av motoren ikke vurdert som en del av 

demonstrasjonsprøvingen ved typegodkjenning eller samsvarsprøvingen av kjøretøyer i bruk. Etter en overvåking der 

data fra typegodkjenningsprøvinger og samsvarsprøvinger av kjøretøyer i bruk ble samlet inn og analysert, ble det 

fastslått at betydelige mengder av det samlede NOx-utslippet ikke var tatt med i analysen som følge av at motorens 

kaldstartperiode ikke var vurdert. For å kunne gi et bedre bilde av de virkelige utslippene bør målemetoden derfor 

revideres slik at den også omfatter måling av utslipp av forurensende stoffer i kaldstartperioden. 

4) Måling av partikkelantall ved hjelp av PEMS er gjennomført med godt resultat i henhold til typegodkjenningsreglene for 

utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer(4). Etter en forundersøkelse utført av Kommisjonens felles forskningssenter 

der det ble foretatt en analyse av det bærbare utstyret for måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer, anses det som 

hensiktsmessig å innføre et tilsvarende krav i typegodkjenningsreglene for utslipp fra tunge kjøretøyer. Kommisjonen 

vil i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 være forpliktet til å føre tilsyn med nivået for den endelige 

samsvarsfaktoren for partikkelantall i utslippene, idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen. 

5) Kommisjonen erkjenner at kjøretøyer utstyrt med forbrenningsmotor med gnisttenning eller dobbeltdrivstoffmotor som 

bruker gass fra komprimert naturgass (CNG), flytende naturgass (LNG) eller flytende petroleumsgass (LPG), kan kreve 

tekniske tilpasninger for å kunne overholde samsvarsfaktoren for partikkelantall. For å gi produsentene av gassmotorer 

tilstrekkelig tid til å endre sine produkter i samsvar med kravene som er fastsatt ved denne forordningen, bør det tillates 

en overgangsperiode, slik at største tillatte samsvarsfaktor for kjøretøyer utstyrt med slike motorer kan overholdes. 

6) Kravene som innføres ved denne forordningen med hensyn til samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk, bør ikke få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft på motorer og kjøretøyer som ble typegodkjent før disse kravene ble innført. 

Endringene fastsatt i vedlegg I, II og III til denne forordningen bør derfor få anvendelse bare på samsvarsprøving i bruk 

av nye typer motorer eller kjøretøyer, det vil si motorer eller kjøretøyer som typegodkjennes i samsvar med endringene 

som innføres ved denne forordningen. 

7) Reglene for tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer er 

innarbeidet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858(5), som får anvendelse fra 1. september 2020. 

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 582/2011 som gjelder tilgang til slike opplysninger, bør utelates med virkning fra 

nevnte dato. 

8) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 utgår ordene «og opplysninger om reparasjon og vedlikehold».  

  

(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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner og deres 

tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og 

(EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 av 14.6.2018, s. 1). 
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b) Nr. 43 utgår. 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«57) «partikkelantall» (PM-antall) det samlede antallet faste partikler som slippes ut fra eksosen, kvantifisert i 

samsvar med fortynnings-, prøvetakings- og målemetodene angitt i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement 49(*). 

  

(*) Reglement nr. 49 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) — Ensartede 

bestemmelser om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning og 

motorer med elektrisk tenning til bruk i kjøretøyer (EUT L 171 av 24.6.2013, s. 1.» 

2) Artikkel 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g og 2h utgår. 

3) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For å få EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet,  

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp eller EU-typegodkjenning av 

et kjøretøy med hensyn til utslipp skal produsenten i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I godtgjøre at 

kjøretøyene, motorsystemene eller motorfamiliene har gjennomgått prøvingene og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 

4 og 14 og i vedlegg III–VIII, X, XIII og XIV. Produsenten skal også sikre at kjøretøyene er i samsvar med 

spesifikasjonene for de referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg IX. For dobbeltdrivstoffmotorer og dobbelt-

drivstoffkjøretøyer skal produsenten også oppfylle kravene fastsatt i vedlegg XVIII. 

For å få EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal produsenten også godtgjøre at kravene fastsatt i artikkel 6 

i og vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) 2017/2400(*) er oppfylt med hensyn til den aktuelle kjøretøygruppen. 

Dette kravet får imidlertid ikke anvendelse dersom produsenten angir at nye kjøretøyer av den typen som skal 

godkjennes, ikke vil bli registrert, brakt i omsetning eller tatt i bruk i Unionen på eller etter datoene fastsatt i 

artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/2400 for den respektive kjøretøygruppen. 

  

(*) 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).» 

b) Nr. 1a, 1b og 1c utgår. 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. For å få EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal produsenten sikre samsvar med kravene til montering i 

avsnitt 4 i vedlegg I og, for dobbeltdrivstoffkjøretøyer, med tilleggskravene til montering fastsatt i avsnitt 6 i 

vedlegg XVIII.» 

d) Nr. 3 skal lyde: 

«3. For å få en utvidelse av EU-typegodkjenningen med hensyn til utslipp av et kjøretøy som er typegodkjent i 

henhold til denne forordningen, med en referansemasse på over 2 380 kg, men høyst 2 610 kg, skal produsenten 

oppfylle kravene fastsatt i avsnitt 5 i vedlegg VIII.» 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. For å få EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp med henblikk på å oppnå en drivstoffuavhengig, drivstoff-

begrenset eller drivstoffspesifikk typegodkjenning skal produsenten sikre samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 1 i 

vedlegg I.»  
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4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhet med 

hensyn til utslipp» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Produsenten skal sammen med søknaden levere en dokumentasjonspakke som gir en fullstendig forklaring på 

alle konstruksjonselementer som påvirker utslipp, motorsystemets utslippskontrollstrategi, de metodene motor-

systemet bruker til å styre utgangsvariablene som påvirker utslippene, uansett om denne styringen er direkte eller 

indirekte, tiltak mot ulovlige inngrep samt en fullstendig forklaring på varslings- og motiveringssystemet som kreves i 

avsnitt 4 og 5 i vedlegg XIII. Dokumentasjonspakken skal identifiseres og dateres av typegodkjenningsmyndigheten 

og oppbevares av vedkommende myndighet i minst ti år etter at godkjenningen er gitt. 

Dokumentasjonspakken skal bestå av følgende deler: 

Opplysningene angitt i avsnitt 8 i vedlegg I. 

En AES-dokumentasjonspakke som beskrevet i tillegg 11 til vedlegg I til denne forordningen for å gjøre det mulig for 

typegodkjenningsmyndighetene å vurdere om AES brukes riktig. 

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

kjøretøytyper. I så fall skal produsenten framlegge utkastet til AES-dokumentasjonspakken for typegodkjennings-

myndigheten mellom to og tolv måneder før starten av typegodkjenningsprosessen. 

Godkjenningsmyndigheten skal foreta en foreløpig vurdering på grunnlag av utkastet til AES-dokumentasjonspakken 

framlagt av produsenten. Godkjenningsmyndigheten skal foreta den foreløpige vurderingen i samsvar med metoden 

beskrevet i tillegg 2 til vedlegg VI. Godkjenningsmyndigheten kan fravike denne metoden unntaksvis og i behørig 

begrunnede tilfeller. 

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

18 måneder. Denne fristen kan forlenges med ytterligere tolv måneder dersom produsenten gir godkjennings-

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

tilgjengelige på markedet. 

Forumet for utveksling av opplysninger om gjennomføring skal hvert år utarbeide en liste over AES som typegod-

kjenningsmyndighetene anser som ikke akseptable, og Kommisjonen skal gjøre den tilgjengelig for offentligheten.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav d) og g). 

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et motorsystem eller en motorfamilie som separat 

teknisk enhet med hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et motor-

system eller en motorfamilie som separat teknisk enhet og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i gjennomføringsrettsakten som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858(*).  
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Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning av og markedstilsyn med 

motorvogner og deres tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på slike 

kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 

2007/46/EF (EUT L 151 av 14.6.2018, s. 1).» 

c) I nr. 1a utgår bokstav b). 

6) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten en søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til utslipp.» 

c) I nr. 4 utgår bokstav c) og d). 

7) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med 

hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et kjøretøy 

med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i gjeldende gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i 

forordning (EU) 2018/858. 

Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

c) I nr. 1a gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«Som alternativ til framgangsmåten fastsatt i nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et 

kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp dersom alle følgende vilkår er oppfylt:» 

ii) Bokstav b) utgår. 

8) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten en søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med 

hensyn til utslipp.» 

9) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Administrative bestemmelser om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp» 

b) I nr. 1 erstattes første og annet ledd med følgende: 

«Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et kjøretøy 

med hensyn til utslipp og utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt 

i gjeldende gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 28 nr. 3 i forordning (EU) 2018/858.  
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Med forbehold for bestemmelsene i nevnte gjennomføringsrettsakt skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

c) I nr. 1a gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«Som alternativ til framgangsmåten fastsatt i nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten gi EU-typegodkjenning til et 

kjøretøy med hensyn til utslipp dersom alle følgende vilkår er oppfylt:» 

ii) Bokstav b) utgår. 

10) I artikkel 16 utgår nr. 3. 

11) I artikkel 17a skal nye numre lyde: 

«3. Med virkning fra 1. januar 2021 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp nekte å gi EU-typegod-

kjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøy- eller motortyper som ikke oppfyller kravene i denne for-

ordningen, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/1939(*). 

Som unntak fra første ledd skal nye typer motorer med elektrisk tenning, dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og 

dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i dobbeltdrivstofftilstand) samt kjøretøyer utstyrt med slike motorer overholde den 

største tillatte samsvarsfaktoren for PM-antall i samsvar med nr. 6.3 i vedlegg II med virkning fra 1. januar 2023. 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for partikkelantall og CO2-massevinduets samsvarsfaktor for partikkelantall skal 

imidlertid fra 1. januar 2021 av overvåkingshensyn angis i resultatene fra PEMS-demonstrasjonsprøvingen i typegod-

kjenningsdokumentet. 

4. Med virkning fra 1. januar 2022 skal nasjonale myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller 

kravene i denne forordningen, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2019/1939, anse at samsvarssertifikater som er 

utstedt for disse kjøretøyene, ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 48 i forordning (EU) 2018/858, og skal med 

begrunnelse i utslipp forby registrering, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

Som unntak fra første ledd og med virkning fra 1. januar 2024 skal nasjonale myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer 

utstyrt med motorer med elektrisk tenning, dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i 

dobbeltdrivstofftilstand) som ikke overholder den største tillatte samsvarsfaktoren for PM-antall i samsvar med nr. 6.3 i 

vedlegg II og ikke oppfyller kravene i denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939, anse at samsvars-

sertifikater som er utstedt for disse kjøretøyene, ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 48 i forordning (EU) 

2018/858, og skal med begrunnelse i utslipp forby registrering, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av slike 

kjøretøyer. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for partikkelantall og CO2-massevinduets samsvarsfaktor for partikkelantall 

skal imidlertid fra lørdag 1. januar 2022 av overvåkingshensyn angis i resultatene fra PEMS-demonstrasjonsprøvingen i 

typegodkjenningsdokumentet. 

Med virkning fra 1. januar 2022 og med unntak for reservemotorer til kjøretøyer i bruk skal nasjonale myndigheter med 

begrunnelse i utslipp forby tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av nye motorer som ikke oppfyller kravene i 

denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939. 

Som unntak fra tredje ledd, med virkning fra 1. januar 2024 og med unntak for reservemotorer til kjøretøyer i bruk, skal 

nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp forby tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av nye motorer 

med elektrisk tenning, nye dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A og nye dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B (i dobbelt-

drivstofftilstand) som ikke oppfyller kravene i denne forordningen, endret ved forordning (EU) 2019/1939. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn 

til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, måling av utslipp i motorens kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for 

utslippsmåling (PEMS) ved måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer (EUT L 303 av 25.11.2019, s. 1).» 

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

13) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 
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14) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

15) I vedlegg VIII skal nr. 5.1.2 lyde: 

«5.1.2. Nr. A.1.2.1 i tillegg 1 til vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik: 

«A.1.2.1. For å få en utvidelse av en EU-typegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til dets motor som er 

typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordningen, med en referanse-

masse på over 2 380 kg, men høyst 2 610 kg, skal produsenten oppfylle kravene med hensyn til 

måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk fastsatt ved prøvingsprosedyren for type 1-utslippsprøving 

definert i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, bare korrigert for 

hastighetskurve og RCB. CO2-utslippene skal bestemmes i samsvar med tabell A6/2 og ikke ta 

hensyn til prøvingsresultatene for utslippskriterier der kjøretøyet under prøving ikke anvender noen 

AES og betraktes som VH. Prøvingsrapportene som er angitt i tillegg 8a del I fram til og med nr. 2.1 

og i tillegg 8b til vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151, skal framlegges for 

typegodkjenningsmyndighetene med resultatene for utslipp av forurensende stoffer. 

Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten en undertegnet erklæring om at alle varianter og 

versjoner som det er anmodet om denne utvidelsen for, er i samsvar med typegodkjenningskravene 

for utslipp i forordning (EF) nr. 595/2009, og at type 1-prøvingen er utført i samsvar med forrige 

ledd. 

Eksisterende EU-typegodkjenninger for et kjøretøy med en referansemasse på over 2 380 kg, men 

høyst 2 610 kg, med hensyn til dets motor som er typegodkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 595/2009, kan utvides senest innen denne forordningens anvendelsesdato. 

For særskilte motorer med kompresjonstenning som drives med etanol (ED95), skal det brukes et fast 

forhold mellom karbon, hydrogen og oksygen til å beregne verdiene for drivstofforbruk, som skal 

være C1H2,92O0,46.»» 

16) I vedlegg X innsettes følgende nummer etter nr. 2.4.1.3: 

«2.4.1.4. OBD-standarden Euro 6–2 i tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 skal anses 

som likeverdig med bokstav E i tabell 1 i tillegg 9 til vedlegg I til denne forordningen.» 

17) I malen for opplysningsdokumentet i tillegg 1 til vedlegg XI utgår nr. 2–2.3. 

18) Vedlegg XIII nr. 12 skal annet ledd skal lyde: 

«Dette vedlegget får anvendelse når kjøretøyprodusenten anmoder om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en 

godkjent motor med hensyn til utslipp i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009 og denne forordningen.» 

19) Vedlegg XVII utgår. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 1 nr. 15 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen. 

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3.1 skal innledningen lyde: 

«En motor som er typegodkjent som separat teknisk enhet, eller et kjøretøy som er typegodkjent med hensyn til utslipp, 

skal ha følgende merking:» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Ved søknad om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp eller EU-

typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp skal merkingen angitt i nr. 3.3 også være plassert nær 

påfyllingsåpningen for drivstoff.» 

3) Avsnitt 8 skal lyde: 

«8. DOKUMENTASJON 

8.1. Dokumentasjonspakken som kreves i henhold til artikkel 5, 7 og 9, og som gjør det mulig for godkjennings-

myndigheten å vurdere utslippskontrollstrategiene og systemene i kjøretøyet og i motoren for å sikre at NOx-

kontrolltiltakene fungerer som de skal, samt dokumentasjonspakkene som kreves i henhold til vedlegg VI (utslipp 

utenom syklusene), vedlegg X (OBD) og vedlegg XVIII (dobbeltdrivstoffmotorer), skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En fullstendig beskrivelse av motiveringssystemet som kreves i henhold til vedlegg XIII, herunder de 

tilhørende overvåkingsstrategiene. 

b) En beskrivelse av tiltakene mot ulovlige inngrep som er nevnt i artikkel 5 nr. 4 bokstav b) og i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a).» 

4) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«i forbindelse med 

EU-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp, 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp.» 

b) Under overskriften «Forklarende merknader (om utfylling av tabellen)» skal fjerde, femte og sjette ledd lyde: 

«Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, skal den 

generelle delen og del 1 fylles ut. 

Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp, skal den 

generelle delen og del 2 fylles ut. 

Dersom det søkes om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp, skal den generelle delen og del 1 og 

2 fylles ut.» 

c) I delen «GENERELT» i tabellen skal femte rad lyde: 

«0.2.0.3. Motortype som separat teknisk enhet / motorfamilie som separat teknisk enhet / 

kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp / kjøretøy med hensyn 

til utslipp(1)» 

 

d) Under delen «GENERELT» i tabellen utgår ordene «Del 3: TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON 

OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER». 

e) Del 3 i tabellen utgår.  
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5) I tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet i tillegg 5, i nr. 1.4.4 i tabell 6a (PEMS-demonstrasjonsprøving), skal 

radene i forbindelse med «Resultat godkjent / ikke godkjent» for «Arbeidsvinduets samsvarsfaktor» og «CO2-masse-

vinduets samsvarsfaktor» lyde: 

«Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-antall 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor(11)       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor(11)»       

6) I tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet i tillegg 7, i nr. 1.4.4 i tabell 6a (PEMS-demonstrasjonsprøving), skal 

radene i forbindelse med «Resultat godkjent / ikke godkjent» for «Arbeidsvinduets samsvarsfaktor» og «CO2-masse-

vinduets samsvarsfaktor» lyde: 

«Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-antall 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor(11)       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor(11)»       
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7) I tillegg 9 skal tabell 1 og tilhørende forklaringer lyde: 

«Tabell 1 

Bokstav OBD-

grenseverdier 

for NOx(1) 

OBD-

grenseverdier 

for PM(2) 

OBD-

grenseverdier 

for CO(3) 

Ytelsesfaktor 

under drift(4) 

Reagenskvalitet Ytterligere 

OBD-

overvåkings-

enheter(5) 

Krav til 

effektgrense(6) 

Kaldstart og 

PM-antall 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Alle kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

A(7)(8) 

B(8) 

Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 eller 

2 

Ytelsesover-

våking(9) 

(Ikke relevant) Innfasing(10) Innfasing(11) (Ikke relevant) 20 % (Ikke relevant) 31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015(7) 

30.12.2016(8) 

B(12) Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 1 og 2 

(Ikke relevant) Raden «innfa-

singsperiode» 

i tabell 2 

(Ikke relevant) Innfasing(11) (Ikke relevant) 20 % (Ikke relevant) 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 20 % (Ikke relevant) 31.12.2015 31.12.2016 31.8.2019 

D Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 10 % (Ikke relevant) 1.9.2018 1.9.2019 31.12.2021 

E Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 eller 2 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

1 

Raden 

«generelle 

krav» i tabell 

2 

Generelt(13) Generelt(14) Ja 10 % Ja 1.1.2021(15) 1.1.2022(15)  
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Bokstav OBD-

grenseverdier 

for NOx(1) 

OBD-

grenseverdier 

for PM(2) 

OBD-

grenseverdier 

for CO(3) 

Ytelsesfaktor 

under drift(4) 

Reagenskvalitet Ytterligere 

OBD-

overvåkings-

enheter(5) 

Krav til 

effektgrense(6) 

Kaldstart og 

PM-antall 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

Alle kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

Forklaring: 

(1) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for NOx fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff, og i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med 

elektrisk tenning. 

(2) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for PM fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff. 

(3) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for CO fastsatt i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med elektrisk tenning. 

(4) Spesifikasjoner for ytelsesfaktor under drift er fastsatt i vedlegg X. Motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer omfattes ikke av ytelsesfaktor under drift. 

(5) Tilleggsbestemmelser om krav til overvåking fastsatt i nr. 2.3.1.2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49. 

(6) Krav til samsvar i bruk fastsatt i tillegg 1 til vedlegg II. 

(7) For motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(8) For motorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(9) Krav til ytelsesovervåking fastsatt i nr. 2.1.1 i vedlegg X. 

(10) Innfasingskrav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X. 

(11) Innfasingskrav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1 i vedlegg XIII. 

(12) Gjelder bare motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer. 

(13) Generelle krav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X. 

(14) Generelle krav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1.1 i vedlegg XIII. 

(15) Med forbehold for overgangstiltak fastsatt i artikkel 17a.» 
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8) I tillegg 10 skal ny forklarende merknad lyde: 

«(11) CFfinal må angis, dersom det er relevant.» 

9) Nytt tillegg skal lyde: 

«Tillegg 11 

AES-dokumentasjonspakke 

AES-dokumentasjonspakken skal inneholde følgende opplysninger: 

A) Opplysninger om alle hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES): 

a) En erklæring fra produsenten om at motorsystemet eller motorfamilien som er typegodkjent som separat teknisk enhet, 

eller kjøretøyet med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp, eller en kjøretøytype som er godkjent med hensyn 

til utslipp, ikke bruker noen alternativ kontrollstrategi. 

b) En beskrivelse av motoren og utslippskontrollstrategiene og innretningene som benyttes, det være seg programvare 

eller maskinvare, og eventuelle forhold der strategiene og innretningene ikke vil fungere slik de gjør ved typegod-

kjenningsprøving. 

c) En erklæring om programvareversjonene som brukes til å kontrollere AES/BES, herunder relevante kontrollsummer for 

disse programvareversjonene og anvisninger til myndigheten om hvordan kontrollsummene skal leses; erklæringen skal 

ajourføres og sendes til den godkjenningsmyndigheten som oppbevarer denne dokumentasjonspakken, hver gang det 

kommer en ny programvareversjon som har innvirkning på AES/BES. 

d) Detaljert teknisk begrunnelse for enhver AES, herunder en risikovurdering som beregner risikoen med og uten AES, 

herunder 

i) opplysninger om de maskinvaredelene som må beskyttes av AES, dersom det er relevant, 

ii) bevis på plutselige og uopprettelige motorskader som ikke kan forebygges ved regelmessig vedlikehold, og som 

vil kunne forekomme uten bruk av AES, dersom det er relevant, 

iii) en begrunnet forklaring om hvorfor det er nødvendig å bruke en AES ved start av motoren, dersom det er relevant. 

e) En beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. 

f) En beskrivelse av det hierarkiske forholdet mellom flere AES (dvs. når mer enn én AES kan være aktiv samtidig, en 

angivelse av hvilken AES som er primær, metoden for samvirking mellom strategiene, herunder datastrømdiagrammer 

og beslutningsdiagrammer, og hvordan hierarkiet sikrer at utslipp fra alle AES begrenses til lavest mulig nivå). 

g) En liste over parametrer som måles og/eller beregnes av AES, samt formålet med hver enkelt parameter som måles 

og/eller beregnes, og hvordan hver av disse parametrene er knyttet til motorskader; herunder beregningsmetoden og 

hvor godt disse beregnede parametrene samsvarer med den faktiske tilstanden for parameteren som kontrolleres, og 

eventuelle påfølgende toleranser eller sikkerhetsfaktorer som inngår i analysen. 

h) En liste over parametrer for kontroll av motor eller utslipp som modelleres som funksjon av den eller de målte eller 

beregnede parametrene, og modelleringsområdet for hver parameter for kontroll av motor eller utslipp samt forholdet 

mellom parametrer for kontroll av motor eller utslipp og målte eller beregnede parametrer. 

i) En evaluering av hvordan AES vil begrense reelle utslipp under kjøring til lavest mulig nivå, herunder en detaljert 

analyse av den forventede økningen av utslipp av samlede regulerte forurensende stoffer og CO2 ved bruk av AES 

sammenlignet med BES. 
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AES-dokumentasjonspakken skal være på høyst 100 sider og skal inneholde alle de viktigste elementene som gjør det 

mulig for godkjenningsmyndigheten å vurdere AES (i samsvar med kravene i vedlegg VI tillegg 2), effektiviteten av 

motiveringssystemet og tiltakene mot ulovlige inngrep. Pakken kan om nødvendig suppleres med vedlegg og andre 

vedlagte dokumenter som inneholder ytterligere og utfyllende elementer. Produsenten skal sende en ny versjon av AES-

dokumentasjonspakken til godkjenningsmyndigheten hver gang det gjøres endringer i AES. Den nye versjonen skal være 

begrenset til endringene og deres virkning. Den nye versjonen av AES skal evalueres og godkjennes av godkjennings-

myndigheten. 

AES-dokumentasjonspakken skal ha følgende struktur: 

AES-dokumentasjonspakke nr. YYY/OEM 

Deler Nummer Punkt Forklaring 

Introduksjons-

dokumenter 

 Introduksjonsbrev til 

typegodkjenningsmyndigheten 

Henvisning til dokumentet med versjon, dokumentets 

utstedelsesdato, underskriften til den berørte personen i 

produsentens organisasjon 

 Versjonstabell Innholdet i endringene i hver versjon, og hvilken del som 

er endret 

 Beskrivelse av de aktuelle typene 

(utslipp) 

 

 Tabell over vedlagte dokumenter Liste over alle vedlagte dokumenter 

 Krysshenvisninger Lenke til bokstav a)–i) i tillegg 11 (hvor man finner de 

enkelte kravene i forordningen) 

 Erklæring om fravær av manipula-

sjonsinnretning 

+ underskrift 

Hoved-

dokument 

0 Akronymer/forkortelser  

1 GENERELL BESKRIVELSE  

1.1 Generell presentasjon av motoren Beskrivelse av de viktigste egenskapene: Slagvolum, 

etterbehandling osv. 

1.2 Generell systemarkitektur Blokkdiagram over systemet: Liste over følere og 

aktuatorer, beskrivelse av motorens alminnelige 

funksjoner 

1.3 Avlesning av programvare- og 

kalibreringsversjon 

F.eks. forklaring av skanneverktøy 

2 Grunnleggende strategier for 

utslippsreduksjon (BES) 

 

2.x BES x Beskrivelse av strategi x 

2.y BES y Beskrivelse av strategi y 

3 Hjelpestrategier for utslipps-

reduksjon (AES) 

 

3.0 Presentasjon av AES-strategiene Hierarkisk forbindelsene mellom AES-strategiene: 

Beskrivelse og begrunnelse (f.eks. sikkerhet, pålitelighet 

osv.) 

3.x AES x 3.x.1 Begrunnelse for AES 

3.x.2 Målte og/eller modellerte parametrer for karakteri-

sering av AES 

3.x.3 Virkemåte for AES – anvendte parametrer 

3.x.4 Virkningen av AES på utslipp av forurensende 

stoffer og CO2 
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Deler Nummer Punkt Forklaring 

 3.y AES y 3.y.1 

3.y.2 

osv. 

4. Beskrivelse av motiveringssystemet, 

herunder de tilhørende overvåkings-

strategiene 

 

5. Beskrivelse av tiltak mot ulovlige 

inngrep 

 

Begrensningen på 100 sider slutter her 

Vedlegg  Liste over typer som omfattes av denne BES-AES-

strategien, herunder henvisning til typegodkjenningen, 

henvisning til programvaren, kalibreringsnummer, 

kontrollsummer for hver versjon og hver elektroniske 

styreenhet (eventuelt motor og/eller etterbehandling) 

Vedlagte 

dokumenter 

 Teknisk merknad til AES-

begrunnelse nr. xxx 

Risikovurdering eller begrunnelse ved prøving eller 

eksempel på eventuell plutselig skade 

 Teknisk merknad til AES-

begrunnelse nr. yyy 

 

 Prøvingsrapport for spesifikk 

kvantifisering av virkningen av AES 

Prøvingsrapport for alle spesifikke prøvinger som er gjort 

med hensyn til begrunnelse for AES, opplysninger om 

prøvingsforhold, beskrivelse av kjøretøy/prøvingsdato, 

virkning på utslipp/CO2 med/uten aktivering av AES» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 4.1 innsettes følgende mellom annet og tredje ledd: 

«Dersom kjøretøyets største tillatte totalvekt i henhold til lovgivningen er lavere enn kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse, er det tillatt å bruke kjøretøyets største tillatte totalvekt i henhold til lovgivningen til å bestemme kjøretøyets 

nyttelast for prøvingskjøringen.» 

2) Nr. 4.6.2 skal lyde: 

«4.6.2. Prøvetaking av utslipp og andre data skal påbegynnes før motoren startes. Kaldstartutslipp skal tas med i 

utslippsvurderingen i samsvar med nr. 2.6.1 i tillegg 1.» 

3) Nr. 6.3 (inkludert tabell 2) skal lyde: 

«6.3. Den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen (CFfinal) for hvert forurensende stoff beregnet i samsvar med tillegg 1 

skal ikke overstige største tillatte samsvarsfaktor for det aktuelle forurensende stoffet angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Største tillatte samsvarsfaktorer for samsvarsprøving av utslipp i bruk 

Forurensende stoff Største tillatte samsvarsfaktor 

CO 1,50 

THC(1) 1,50 

NMHC(2) 1,50 

CH4(2) 1,50 

NOx 1,50 

PM-antall 1,63(3) 

(1) For motorer med kompresjonstenning. 

(2) For motorer med elektrisk tenning. 

(3) Med forbehold for overgangstiltakene fastsatt i artikkel 17a.» 

4) Etter nr. 10.1.8.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.8.5a. PM-antallskonsentrasjon [#/cm3].» 

5) Etter nr. 10.1.9.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.5a. PM-antallstrøm [#/s].» 

6) Etter nr. 10.1.9.10 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.10a. PM-antall [#].» 

7) Etter nr. 10.1.9.19 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.19a. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

8) Etter nr. 10.1.9.24 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.9.24a. CO2-massevinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

9) Etter nr. 10.1.10.12 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.10.12a. PM-antall [#].» 

10) Etter nr. 10.1.11.5 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.11.5a. Arbeidsvinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].»  
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11) Etter nr. 10.1.11.19 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.11.9a. CO2-massevinduets samsvarsfaktor for PM-antall [-].» 

12) Etter nr. 10.1.12.4 skal nytt nummer lyde: 

«10.1.12.4a. PM-antallsanalysator, nullstilling, før og etter prøving.» 

13) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal første ledd lyde: 

«Dette tillegget beskriver metoden for å bestemme utslipp av forurensende stoffer fra målinger i kjøretøyer på vei 

ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (heretter kalt «PEMS»). Utslippene av forurensende stoffer som 

skal måles i motorens eksos, omfatter følgende bestanddeler: karbonmonoksid, samlet mengde hydrokarboner, 

nitrogenoksider og PM-antall for motorer med kompresjonstenning og karbonmonoksid, ikke-metanholdige 

hydrokarboner, metan, nitrogenoksider og PM-antall for motorer med elektrisk tenning. I tillegg skal karbondioksid 

måles for å gjøre det mulig å utføre beregningsmetodene beskrevet i avsnitt 4.» 

b) Nr. 2.1.1 skal lyde: 

«2.1.1. Gassanalysatorer og PM-antallsanalysatorer for måling av konsentrasjonene av regulerte forurensende stoffer 

i eksosen.» 

c) I nr. 2.2 skal tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

Prøvingsparametrer 

Parameter Enhet Kilde 

THC-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

NOx-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CO2-konsentrasjon(1) ppm Gassanalysator 

CH4-konsentrasjon(1)(2) ppm Gassanalysator 

PM-antallskonsentrasjon #/cm3 PM-antallsanalysator 

Fortynningsinnstilling (eventuelt) - PM-antallsanalysator 

Eksosstrøm kg/h Eksosstrømningsmåler (heretter kalt 

«EFM») 

Eksostemperatur K EFM 

Omgivelsestemperatur(3) K Føler 

Omgivelsestrykk kPa Føler 

Motorens dreiemoment(4) Nm ECU eller føler 

Motorturtall o/min ECU eller føler 

Motorens drivstoffstrøm g/s ECU eller føler 

Kjølevannstemperatur i motor K ECU eller føler 

Innsugingsluftens temperatur i motoren(2) K Føler 

Kjøretøyets bakkehastighet km/t ECU og GPS 

Kjøretøyets breddegrad grad GPS 

Kjøretøyets lengdegrad grad GPS 

(1) Målt eller korrigert (våte forhold). 

(2) Bare gassmotorer. 

(3) Bruk føleren for omgivelsestemperatur eller en føler for innsugingsluftens temperatur. 

(4) Den registrerte verdien skal være enten a) motorens netto bremsende dreiemoment i samsvar med nr. 2.4.4 i dette tillegget, eller 

b) motorens netto bremsende dreiemoment beregnet ut fra dreiemomentverdiene i samsvar med nr. 2.4.4 i dette tillegget.» 
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d) I nr. 2.4 skal nye numre lyde: 

«2.4.6. Installering av PM-antallsanalysator 

PEMS skal installeres og drives slik at den er tett og varmetapet blir minst mulig. For å unngå at det 

genereres partikler, skal koplinger være termisk stabile ved de eksostemperaturene som kan forventes under 

prøvingen. Dersom det benyttes elastomertilkoplinger for å kople eksosutløpet til tilkoplingsrøret, skal disse 

koplingene ikke være i kontakt med eksosen for å unngå kategorier av feil ved høy motorbelastning. 

2.4.7. Prøvetaking for bestemmelse av partikkelantall i utslippene 

Prøvetakingen av utslipp skal være representativ og utføres på steder der eksosen er godt blandet og 

innvirkningen av omgivelsesluften nedstrøms på prøvetakingsstedet er minst mulig. Prøvetakingen av utslipp 

skal eventuelt skje nedstrøms fra strømningsmåleren for eksosmasse, i minst 150 mm avstand fra 

strømningsfølerelementet. Prøvetakingssonden skal plasseres minst tre ganger eksosrørets innvendige 

diameter oppstrøms fra punktet der eksosen går ut i omgivelsene. Eksosprøven skal tas ut midt i 

eksosstrømmen. Dersom det benyttes flere sonder til prøvetaking av utslipp, skal prøvetakingssonden for 

partikler plasseres oppstrøms fra de øvrige prøvetakingssondene. Partikkelprøvetakingssonden skal ikke 

gripe forstyrrende inn i prøvetakingen av forurensende gasser. Sondens type og spesifikasjoner og dens 

montering skal dokumenteres i detalj, enten i den tekniske instansens prøvingsrapport (ved prøving ved 

typegodkjenningen) eller i kjøretøyprodusentens egen dokumentasjon (ved samsvarsprøving i bruk). 

Dersom det tas ut partikler som ikke fortynnes ved eksosrøret, skal prøvetakingsledningen fra prøveta-

kingspunktet for råeksos til fortynningspunktet eller partikkeldetektoren varmes opp til minst 373 K  

(100 °C). 

Alle deler av prøvetakingssystemet fra eksosrøret til partikkeldetektoren som er i kontakt med råeksos eller 

fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger av partiklene begrenses til et minimum. Alle deler 

skal være laget av antistatisk materiale for å hindre elektrostatiske virkninger.» 

e) I nr. 2.5 skal nytt nummer lyde: 

«2.5.5. Kontroll av PM-antallsanalysator 

PEMS skal fungere uten feil og kritiske varsler. PM-antallsanalysatorens nullpunkt skal registreres ved 

prøvetaking av omgivelsesluft som er filtrert med et HEPA-filter (høyeffektivt partikkelfilter) ved 

prøvetakingsledningens inntak i løpet av de siste tolv timene før prøvingsstart. Signalet skal registreres med 

en konstant frekvens på minst 1,0 Hz beregnet som et gjennomsnitt over et tidsrom på 2 minutter. Den 

endelige absolutte konsentrasjonen skal ligge innenfor produsentens spesifikasjoner og skal dessuten ikke 

overstige 5 000 partikler per kubikkcentimeter.» 

f) Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1. Prøvingsstart 

I forbindelse med prøvingsprosedyren menes med «prøvingsstart» første tenning av forbrenningsmotoren. 

Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal begynne 

før prøvingsstart. Kunstig oppvarming av kjøretøyets utslippskontrollsystemer før prøvingsstart er forbudt. 

Ved prøvingsstart skal temperaturen i kjølevæsken ikke overstige omgivelsestemperaturen med mer enn 

5 °C, og skal ikke overstige 303 K (30 °C). Evalueringen av data skal starte når kjølevæsketemperaturen har 

nådd 303 K (30 °C) for første gang, eller når kjølevæsketemperaturen har stabilisert seg innenfor +/–2 K 

over et tidsrom på 5 minutter, alt etter hva som inntreffer først, men ikke i noe tilfelle senere enn 10 minutter 

etter prøvingsstart.»  
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g) Nr. 2.6.3 skal lyde: 

«2.6.3 Avslutning av prøvingen 

Prøvingen er slutt når kjøretøyet har fullført kjøresyklusen og forbrenningsmotoren er slått av. 

Forbrenningsmotoren skal slås av så snart som praktisk mulig når kjøresyklusen er avsluttet. Data-

registreringen skal fortsette til prøvetakingssystemets responstid er over.» 

h) I nr. 2.7.4 skal bokstav a) lyde: 

«a) Dersom differansen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % som angitt i nr. 2.7.2 og 2.7.3, 

kan de målte konsentrasjonene brukes ukorrigert, eller de skal på anmodning fra produsenten korrigeres for 

forskyvning i samsvar med nr. 2.7.5.» 

i) I nr. 2.7 skal nytt nummer lyde: 

«2.7.6 Kontroll av PM-antallsanalysator 

PM-antallsanalysatorens nullpunkt skal kontrolleres før prøvingsstart og etter avslutning av prøvingen og 

registreres i samsvar med kravene i nr. 2.5.5.» 

j) Nr. 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.1. Analysatordata 

Dataene fra gassanalysatorene skal justeres korrekt etter framgangsmåten fastsatt i nr. 9.3.5 i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49. Dataene fra PM-antallsanalysatoren skal tidsjusteres med sin egen omdanningstid 

i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

3.1.2. Analysatordata og data fra eksosstrømningsmåleren (EFM) 

Dataene fra gassanalysatorene og PM-antallsanalysatorene skal justeres korrekt med dataene fra EFM etter 

framgangsmåten i nr. 3.1.4. 

3.1.3. PEMS- og motordata 

Dataene fra PEMS (gassanalysatorene, PM-antallsanalysatorene og EFM) skal justeres korrekt med dataene 

fra motorens ECU etter framgangsmåten i nr. 3.1.4.» 

k) I nr. 3.1.4 skal «1: Gassanalysatorer (THC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner)» erstattes med følgende: 

«1: Gassanalysatorer (HC-, CO-, CO2-, NOx-konsentrasjoner) og PM-antallsanalysatorer.» 

l) I avsnitt 3 skal nytt nummer lyde: 

«3.6. Beregning av momentane PM-antallsutslipp 

De momentane PM-antallsutslippene [#/s] skal bestemmes ved å multiplisere den momentane konsentrasjonen 

av PM-antallet [#/cm3] med eksosmassens momentane strømningshastighet [kg/s], begge korrigert og justert 

for omdanningstid, i samsvar med nr. 1.4.3 i tillegg 3. Alle negative momentane utslippsverdier skal tas med i 

senere dataevalueringer som null. Alle signifikante sifre i foreløpige resultater skal tas med i beregningen av 

momentane utslipp. Følgende formel skal brukes til å beregne momentane PM-antallsutslipp: 

 

der 

PNi er verdien for momentane PM-antallsutslipp [#/s], 

cPNi er den målte PM-antallskonsentrasjonen [#/m3] normalisert ved 273 K (0 °C), med intern 

fortynning og tap av partikler, 

qmewi er den målte strømningshastigheten for eksosmassen [kg/s], 

ρe er eksosens densitet [kg/m3] ved 273 K (0 °C).» 
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m) Nr. 4.2.1 og 4.2.1.1 skal lyde: 

«4.2.1. Beregning av spesifikke utslipp 

De spesifikke utslippene e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) skal beregnes for hvert vindu og hvert forurensende 

stoff på følgende måte: 

 

der 

m er masseutslippet av det forurensende stoffet [mg/vindu] eller PM-antallet 

[#/vindu], 

W(t2,i) – W(t1,i) er motorens arbeid i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning [kWh]. 

4.2.1.1. Beregning  av spesi f ikke u t s l ipp  for  e t  ang i t t  ko mmersie l t  d r ivs to ff  

Dersom en prøving i henhold til dette vedlegget ble foretatt med et kommersielt drivstoff angitt i  

nr. 3.2.2.2.1 i del 1 i tillegg 4 til vedlegg I, skal de spesifikke utslippene e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) 

beregnes for hvert vindu og hvert forurensende stoff ved å multiplisere de spesifikke utslippene som er 

bestemt i samsvar med nr. 4.2.1, med en korreksjonsfaktor for effekt bestemt i samsvar med vedlegg I  

nr. 1.1.2 bokstav a1).» 

n) Nr. 4.2.3 skal lyde: 

«4.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu og hvert forurensende stoff på følgende 

måte: 

 

der 

e er det bremsespesifikke utslippet av den forurensende gassen [mg/kWh] eller [#/kWh], 

L er den gjeldende grensen [mg/kWh] eller [#/kWh].» 

o) Nr. 4.3.2 skal lyde: 

«4.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu og hvert forurensende stoff på følgende 

måte: 

 

der 

  

(koeffisient ved drift) og 

(sertifiseringskoeffisient) 
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der 

m er masseutslippet av den forurensende gassen [mg/vindu] eller PM-antallet 

[#/vindu], 

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i) er CO2-massen i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning [kg], 

mCO2,ref er motorens CO2-masse bestemt for WHTC-syklusen [kg], 

mL er masseutslippet av den forurensende gassen eller PM-antallet tilsvarende 

den gjeldende grensen for WHTC-syklusen (henholdsvis [mg] eller [#]).» 

p) I avsnitt 4 skal nye numre lyde: 

«4.4. Beregning av den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen 

4.4.1. Den endelige samsvarsfaktoren for prøvingen (CFfinal) for hvert forurensende stoff skal beregnes som følger: 

 

der 

CFcold er samsvarsfaktoren for perioden med kald drift i prøvingen, som skal være lik høyeste 

samsvarsfaktor i vinduene for beregning av glidende gjennomsnittsverdi, som starter med en 

kjølevæsketemperatur på under 343 K (70 °C), bestemt for det aktuelle forurensende stoffet i 

samsvar med beregningsmetodene angitt i nr. 4.1 og enten nr. 4.2 eller eventuelt nr. 4.3, 

CFwarm er samsvarsfaktoren for perioden med varm drift i prøvingen, som skal være lik den 

kumulative 90. prosentilen for samsvarsfaktorene, bestemt for det aktuelle forurensende 

stoffet i samsvar med beregningsmetodene angitt i nr. 4.1 og enten nr. 4.2 eller eventuelt  

nr. 4.3, dersom dataevalueringen startes etter at kjølevæsketemperaturen har nådd 343 K 

(70 °C) for første gang.» 

14) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. GENERELT 

Gassutslippene og PM-antallet skal måles etter framgangsmåten angitt i tillegg 1. I dette tillegget beskrives 

egenskapene til det bærbare måleutstyret som skal brukes til å utføre slike prøvinger.» 

b) I avsnitt 2 skal nye numre lyde: 

«2.5. PM-antallsanalysator 

2.5.1. Generelt 

2.5.1.1. PM-antallsanalysatoren skal bestå av en forkondisjoneringsenhet og en partikkeldetektor (se figur 1). 

Partikkeldetektoren kan også forkondisjonere aerosolen. Analysatorens følsomhet for støt, vibrasjoner, 

aldring, variasjoner i temperatur og lufttrykk, og for elektromagnetiske interferenser og annet som kan 

påvirke driften av kjøretøyet eller analysatoren, skal i størst mulig grad begrenses til et minimum, og skal 

være tydelig angitt i underlagsdokumentasjonen fra instrumentprodusenten. PM-antallsanalysatoren skal 

oppfylle kravene i denne forordningen og instrumentprodusentens spesifikasjoner.  
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Figur 1 

Eksempel på en PM-antallsanalysator 

(Stiplede linjer viser valgfrie deler) 

EFM: Strømningsmåler for eksosmasse 

d: Innvendig diameter 

PND: PM-antallsfortynner 

 

2.5.1.2. PM-antallsanalysatoren skal koples til prøvetakingspunktet via en prøvetakingssonde som trekker ut en 

prøve fra eksosrørets senterlinje. Dersom partikler ikke fortynnes ved eksosrøret, skal prøvetakingsled-

ningen varmes opp til en temperatur på minst 373 K (100 °C) fram til PM-antallsanalysatorens første 

fortynningspunkt eller analysatorens partikkeldetektor. Prøvens oppholdstid i prøvetakingsledningen for 

partikler skal være under 3 sekunder til den når første fortynningspunkt eller partikkeldetektoren. 

2.5.1.3. Alle deler som er i kontakt med eksosen det tas prøve av, skal alltid holdes på en temperatur som hindrer 

kondens i alle forbindelser i innretningen. Dette kan oppnås ved for eksempel oppvarming til en høyere 

temperatur og fortynning av prøven eller oksidering av (delvis) flyktige stoffer. 

2.5.1.4. PM-antallsanalysatoren skal ha en oppvarmet seksjon med en veggtemperatur ≥ 573K (300 °C). Forkon-

disjoneringsenheten skal regulere de oppvarmede trinnene slik at de har en konstant nominell driftstem-

peratur innenfor en toleranse på ± 10 K, og skal angi om de oppvarmede trinnene har riktig driftstemperatur. 

Lavere temperatur er akseptabelt så lenge effektiviteten ved utskillingen av flyktige partikler er i samsvar 

med spesifikasjonene fastsatt i nr. 2.5.4. 

2.5.1.5. Trykk, temperatur og andre følere skal overvåke instrumentets funksjon under drift og skal utløse et varsel 

eller en melding ved funksjonssvikt. 

2.5.1.6. Forsinkelsen i PM-antallsanalysatoren skal være < 5 s. Med forsinkelse menes tidsforskjellen mellom en 

endring av konsentrasjonen på referansepunktet og en responstid for systemet på 10 % av endelig avlest 

verdi. 

2.5.1.7. PM-antallsanalysatoren (og/eller partikkeldetektoren) skal ha en stigningstid på < 3,5 s. 

2.5.1.8. Målingene av partikkelkonsentrasjon skal rapporteres normalisert til 273 K (0 °C) og 101,3 kPa. Dersom det 

anses nødvendig etter beste tekniske skjønn, skal trykket og/eller temperaturen ved innløpet til detektoren 

måles og rapporteres med sikte på å normalisere partikkelkonsentrasjonen.  
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2.5.1.9. PM-antallsanalysatorene som oppfyller kalibreringskravene i UN-ECE-reglement nr. 83 eller 49 eller GTR 

15, skal anses å oppfylle kalibreringskravene i dette vedlegget. 

2.5.2. Effektivitetskrav 

2.5.2.1. Det fullstendige PM-antallsanalysatorsystemet og prøvetakingsledningen skal oppfylle effektivitetskravene i 

tabell 1: 

Tabell 1 

Effektivitetskrav til PM-antallsanalysatorsystemet (og prøvetakingsledningen) 

dp [nm] under 23 23 30 50 70 100 200 

E(dp) -- (*) 0,2–0,6 0,3–1,2 0,6–1,3 0,7–1,3 0,7–1,3 0,5–2,0 

(*) Vil bli definert senere. 

2.5.2.2. Effektivitet E(dp) defineres som forholdet mellom PM-antallsanalysatorsystemets avlesninger og en 

referanseteller for kondenspartikler (CPC) (d50 = 10 nm eller lavere, kontrollert med hensyn til linearitet og 

kalibrert med et elektrometer) eller antallskonsentrasjonen for et elektrometer som parallelt måler 

monodispers aerosol med mobilitetsdiameter dp, og normalisert ved samme temperatur- og trykkforhold. 

Materialet skal være termisk stabilt og sotlignende (f.eks. gnistutladet grafitt eller sot fra diffusjonsflamme 

med termisk forbehandling). Dersom effektivitetskurven måles med en annen aerosol (f.eks. NaCl), skal 

korrelasjonen til den sotlignende kurven angis i form av et diagram der effektiviteten som oppnås med 

begge prøvingsaerosolene, sammenlignes. Det tas hensyn til forskjellene i telleeffektivitet ved å justere den 

målte effektiviteten på bakgrunn av dette sammenligningsdiagrammet for å oppnå den sotlignende 

aerosoleffektiviteten. En eventuell korreksjon for flerladede partikler skal anvendes og dokumenteres, men 

skal ikke overstige 10 %. Den endelige effektiviteten (f.eks. justert for de forskjellige typene materialer og 

flerladede partikler) skal omfatte PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen. PM-antallsanalysatoren 

kan alternativt kalibreres i flere deler (dvs. forkondisjoneringsenheten og partikkeldetektoren hver for seg), 

forutsatt at PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen sammen oppfyller kravene i tabell 1. Signalet 

målt fra detektoren skal være > 2 ganger påvisningsgrensen (her definert som nullpunktet pluss tre 

standardavvik). 

2.5.3. Linearitetskrav 

2.5.3.1. Linearitetskravene skal verifiseres når det konstateres skade som fastsatt i prosedyrene for internkontroll 

eller av instrumentprodusenten, og minst én gang i løpet av de siste tolv månedene før prøving. 

2.5.3.2. PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen skal oppfylle linearitetskravene angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Linearitetskrav til PM-antallsanalysatoren (og prøvetakingsledningen) 

Måleparameter/-

instrument 
|χmin× (a1 - 1)+ a0| Helling a1 Standardavvik SEE 

Bestemmelses-

koeffisient, r2 

PM-

antallsanalysator 

≤ 5 % maks 0,85–1,15 ≤ 10 % maks ≥ 0 950 

2.5.3.3. PM-antallsanalysatoren og prøvetakingsledningen skal oppfylle linearitetskravene i tabell 2 ved hjelp 

monodisperse eller polydisperse sotlignende partikler. Partikkelstørrelsen (mobilitetsdiameter eller beregnet 

mediandiameter) skal være større enn 45 nm. Referanseinstrumentet skal være et elektrometer eller en 

kondenspartikkelteller (CPC) med d50 = 10 nm eller lavere som er verifisert med hensyn til linearitet. 

Alternativt kan referanseinstrumentet være et system for måling av partikkelantall som oppfyller kravene i 

UN-ECE-reglement nr. 49.  
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2.5.3.4. I tillegg skal forskjellene mellom PM-antallsanalysatoren og referanseinstrumentet på hvert av punktene 

som kontrolleres (unntatt nullpunktet), ligge innenfor 15 % av deres gjennomsnittsverdi. Minst fem jevnt 

fordelte punkter (pluss nullpunktet) skal kontrolleres. Den høyeste kontrollerte konsentrasjonen skal være 

den høyeste tillatte konsentrasjonen for PM-antallsanalysatoren. 

Dersom PM-antallsanalysatoren kalibreres i flere deler, kan lineariteten kontrolleres bare for detektoren, 

men det skal tas hensyn til effektiviteten til de andre delene og prøvetakingsledningen ved beregning av 

hellingen. 

2.5.4. Effektivitet ved utskilling av flyktige partikler 

2.5.4.1. PM-antallsanalysatorsystemet skal oppnå > 99 % utskilling av ≥ 30 nm-partikler av tetrakontan 

(CH3(CH2)38CH3) med en innløpskonsentrasjon på ≥ 10 000 partikler per kubikkcentimeter ved laveste 

fortynning. 

2.5.4.2. I tillegg skal PM-antallsanalysatorsystemet også oppnå en effektivitet på > 99 % for utskilling av 

polydispers alkan (dekan eller høyere) eller «emery oil» med beregnet mediandiameter > 50 nm og en 

innløpskonsentrasjon på ≥ 5 × 106 partikler per kubikkcentimeter ved laveste fortynning (tilsvarende masse 

> 1 mg/m3). 

2.5.4.3. Effektiviteten ved utskilling av flyktige partikler med tetrakontan og/eller polydispers alkan eller olje skal 

dokumenteres bare én gang for PEMS-familien. En PEMS-familie anses å være en gruppe instrumenter med 

de samme analysatorene, de samme innretningene for prøvetaking og termisk kondisjonering og de samme 

algoritmene for programvarekompensasjon. Instrumentprodusenten skal angi det intervallet for vedlikehold 

eller utskifting som sikrer at effektiviteten ved utskilling oppfyller de tekniske kravene. Dersom instrument-

produsenten ikke gir slike opplysninger, skal effektiviteten ved utskilling av flyktige partikler kontrolleres 

årlig for hvert instrument.» 

15) I tillegg 3 skal nye numre lyde: 

«1.4. Kalibrering og verifisering av PM-antallsanalysatoren 

1.4.1. Tetthetsprøvinger av PEMS-systemet skal utføres enten i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3.4 i vedlegg 4 til 

UN-ECE-reglement nr. 49 eller i samsvar med instrumentprodusentens anvisninger. 

1.4.2. Kontroll av PM-antallsanalysatorens reaksjonstid skal utføres i samsvar med kravene fastsatt i nr. 9.3.5 i vedlegg 4 

til UN-ECE-reglement nr. 49 med bruk av partikler dersom bruk av gasser ikke er mulig.» 

1.4.3. Omdanningstiden for PM-antallsanalysatorsystemet og dets prøvetakingsledning skal bestemmes i samsvar med 

nr. A.8.1.3.7 i tillegg 8 til vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Med «omdanningstid» menes tidsforskjellen 

mellom en endring av konsentrasjonen på referansepunktet og en responstid for systemet på 50 % av endelig 

avlest verdi.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 8 skal nytt ledd lyde: 

«Metoden for vurdering av AES er beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegget.» 

2) I tillegg 1 nr. 3.1 skal annet ledd lyde: 

«Kjøretøyets nyttelast skal være 50–60 % av kjøretøyets største nyttelast. Et avvik fra dette intervallet kan avtales med 

godkjenningsmyndigheten. Begrunnelsen for et slikt avvik skal angis i prøvingsrapporten. Tilleggskravene fastsatt i 

vedlegg II får anvendelse.» 

3) Nytt tillegg skal lyde: 

«Tillegg 2 

Metode for vurdering av AES 

I forbindelse med vurderingen av AES skal godkjenningsmyndigheten minst kontrollere om kravet fastsatt i dette tillegget 

er oppfylt. 

1) Økningen av utslipp som skyldes AES, skal holdes på et lavest mulig nivå: 

a) Økningen av de samlede utslippene ved bruk av en AES, skal holdes på et lavest mulig nivå i kjøretøyenes 

normale bruk og i hele deres levetid. 

b) Når en teknologi eller konstruksjon som vil muliggjøre bedre utslippskontroll, er tilgjengelig på markedet på det 

tidspunktet det foretas en foreløpig vurdering av AES, skal den brukes uten ubegrunnet tilpasning. 

2) Når en AES begrunnes med risikoen for plutselig og uopprettelig motorskade, skal denne risikoen være behørig påvist 

og dokumentert, herunder med følgende opplysninger: 

a) Bevis på motorskade med store følger (dvs. plutselig og uopprettelig skade) skal framlegges av produsenten 

sammen med en risikovurdering som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår og 

alvorlighetsgraden av de mulige konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette 

formålet. 

b) Dersom en teknologi eller konstruksjon som fjerner eller reduserer denne risikoen, er tilgjengelig på markedet på 

det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig (dvs. uten ubegrunnet tilpasning). 

c) Holdbarhet og langsiktig beskyttelse av motoren eller komponentene i utslippskontrollsystemet mot slitasje eller 

funksjonssvikt skal ikke anses som en akseptabel grunn til å godta en AES. 

3) En hensiktsmessig teknisk beskrivelse skal dokumentere hvorfor det er nødvendig å bruke en AES for sikker drift av 

kjøretøyet: 

a) Bevis for økt risiko mot sikker drift av kjøretøyet bør framlegges av produsenten sammen med en risikovurdering 

som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår, og alvorlighetsgraden av de mulige 

konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette formålet. 

b) Dersom en annen teknologi eller konstruksjon som vil gjøre det mulig å redusere sikkerhetsrisikoen, er 

tilgjengelig på markedet på det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig (dvs. 

uten ubegrunnet tilpasning). 

4) En hensiktsmessig teknisk beskrivelse skal dokumentere hvorfor det er nødvendig å bruke en AES under motorstart 

eller oppvarming av motoren: 

a) Bevis på behovet for å bruke en AES under motorstart skal framlegges av produsenten sammen med en 

risikovurdering som omfatter en vurdering av sannsynligheten for at risikoen oppstår, og alvorlighetsgraden av de 

mulige konsekvensene, herunder resultater av undersøkelser som er foretatt for dette formålet. 

b) Dersom en annen teknologi eller konstruksjon som vil muliggjøre bedre utslippskontroll ved motorstart, er 

tilgjengelig på markedet på det tidspunktet det søkes om AES, skal den brukes så langt det er teknisk mulig.» 

  


