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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1714 

av 16. november 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til prøvingsmetoden for visse 

hybridelektriske personbiler uten ekstern lading og for å ta hensyn til bruken av alternative drivstoffer  

og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til markeringslys bak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-

utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) 

nr. 510/2011(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 7. februar 2020 framla produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, 

Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover 

Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, 

Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe og Volkswagen Nutzfahrzeuge samlet en anmodning («den første anmodningen») 

i henhold til artikkel 12a i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2) om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1119(3) for å endre prøvingsmetoden for visse hybridelektriske 

kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV-kjøretøyer) i gruppe M1. 

2) Den 21. april 2020 framla produsentene FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, 

Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH 

samlet en anmodning («den andre anmodningen») i henhold til artikkel 12a i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 725/2011 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 for å ta hensyn til bruken av flytende 

petroleumsgass (LPG), komprimert naturgass (CNG) og etanol (E85). 

3) Kommisjonen har vurdert begge anmodningene i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om godkjenning av innovative 

teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (revidert versjon fra juli 2018 

(V2))(4). 

4) I den første anmodningen ber anmoderne om at prøvingsmetoden som er fastsatt i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2019/1119, endres slik at prøvingsvilkårene for personbiler med forbrenningsmotor kan anvendes på 

NOVC-HEV-kjøretøyer som det kan benyttes ukorrigerte verdier for målt drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar 

med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 384 av 17.11.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2021 av  

11. juni 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende 

dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 176 av 

1.7.2019, s. 67). 

(4) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf 

(5) 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). 
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5) Til støtte for anmodningen har anmoderne framlagt dokumentasjon som viser at det på grunn av den lave graden av 

elektrifisering av den berørte kategorien av NOVC-HEV-kjøretøyer ikke kan fastslås en statistisk signifikant 

korreksjonsfaktor som nevnt i nr. 4.1.2 i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119. 

6) På bakgrunn av de framlagte argumentene og den lave graden av elektrifisering bør NOVC-HEV-kjøretøyer som det 

kan benyttes ukorrigerte verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 

8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, med henblikk på å beregne CO2-utslippsreduksjonene for den berørte 

innovative teknologien, anses som likeverdige med kjøretøyer med forbrenningsmotor. Prøvingsvilkårene for 

personbiler med forbrenningsmotor, som er fastsatt i vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119, bør derfor 

få anvendelse på denne bestemte kategorien av NOVC-HEV-kjøretøyer. For andre NOVC-HEV-kjøretøyer bør 

prøvingsmetoden forbli uendret. 

7) Når det gjelder den andre anmodningen, er det berettiget å presisere prøvingsmetoden ved å legge til drivstoff-

omregningsfaktorer og effektforbruksfaktorer for LPG- og CNG-drivstoff. Ettersom E85 bare er tilgjengelig i begrenset 

omfang på unionsmarkedet som helhet, anses det imidlertid ikke som berettiget å skille dette drivstoffet fra bensin med 

henblikk på prøvingsmetoden. 

8) Idet det tas hensyn til nye opplysninger om bruksfaktorer for dynamiske og statiske kurvelys, bør eksisterende 

bruksfaktorer for disse lysene i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 erstattes med mer konservative faktorer som 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339(6). 

9) For å sikre rettssikkerhet bør produsenter i et visst tidsrom kunne inngi søknader om sertifisering av CO2-

utslippsreduksjoner for typegodkjenningsmyndighetene i samsvar med gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 i 

versjonen av 28. juni 2019. Endringene fastsatt i denne beslutningen berører ikke gyldigheten til sertifiseringer gitt i 

henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 i den versjonen. 

10) I søknaden som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339, ble det framlagt dokumentasjon som viste 

at bruken av LED-lys i markeringslys bak ikke overstiger den terskelen for markedsgjennomtrengning som er nevnt i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(7), og disse lysene skulle 

derfor ha vært tatt med i virkeområdet til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339. Nevnte beslutning bør derfor 

endres til å ta med markeringslys bak. 

11) Ettersom CO2-utslippsreduksjoner sertifisert i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 kan tas i 

betraktning ved beregning av en produsents gjennomsnittlige utslipp fra kalenderåret 2021, bør denne beslutningen tre i 

kraft snarest. 

12) Gjennomføringsbeslutning 2019/1119/EU og (EU) 2020/1339 bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Endringer i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a. Dersom den innovative teknologien er installert i et kjøretøy som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, 

skal godkjenningsmyndigheten registrere CO2-utslippsreduksjonen som følger: 

a) For todrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og gassformige drivstoffer, CO2-utslippsreduksjonen for LPG eller 

CNG. 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp 

fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) (EUT L 313 av 28.9.2020, 

s. 4). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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b) For blandingsdrivstoffkjøretøyer som bruker bensin og E85, CO2-utslippsreduksjonen for bensin.» 

2) Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Overgangsperiode og miljøinnovasjonskoder 

1. Produsenter kan søke typegodkjenningsmyndigheten om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til denne 

beslutningen i versjonen av 28. juni 2019 til og med 24. mars 2021. I så fall skal miljøinnovasjonskode nr. 28 angis i 

typegodkjenningsdokumentasjonen. 

2. Dersom produsenten søker typegodkjenningsmyndigheten om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner i henhold til 

denne beslutningen uten å vise til versjonen av 28. juni 2019, skal miljøinnovasjonskode nr. 37 angis i typegodkjennings-

dokumentasjonen. 

3. CO2-utslippsreduksjonen som registreres med henvisning til miljøinnovasjonskode nr. 28 eller 37, kan tas i 

betraktning ved beregning av produsentens gjennomsnittlige spesifikke utslipp fra og med kalenderåret 2021.» 

3) I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Posten for «CF» skal lyde: 

«CF – Omregningsfaktor som definert i tabell 5» 

ii) Posten for «VPe» skal lyde: 

«VPe – Faktisk effektforbruk som definert i tabell 4» 

b) I nr. 4.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«4.1.1. Personbiler med forbrenningsmotor og NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M som det kan brukes ukorrigerte 

måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151» 

ii) Tabell 4 skal lyde: 

«Tabell 4 

Faktisk effektforbruk 

Type motor Faktisk effektforbruk (VPe) [l/kWh] 

Bensin/E85 0,264 

Bensin/E85 turbo 0,280 

Diesel 0,220 

LPG 0,342 

LPG turbo 0,363 

 Faktisk effektforbruk (VPe) [m3/kWh] 

CNG (G20) 0,259 

CNG (G20) turbo 0,275» 

iii) Uttrykket «CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 5» erstattes med 

følgende: 

«CF: Omregningsfaktor som definert i tabell 5»  
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iv) Tabell 5 skal lyde: 

«Tabell 5 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l] 

Bensin/E85 2 330 

Diesel 2 640 

LPG 1 629 

 Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3] 

CNG (G20) 1 795» 

v) I tabell 6 skal postene for dynamisk kurvelys og statisk kurvelys lyde: 

«Dynamisk kurvelys 0,019 

Statisk kurvelys 0,039» 

c) I nr. 4.1.2 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«4.1.2. NOVC-HEV-kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til nr. 4.1.1» 

ii) Overskriften i tabell 7 skal lyde: 

«Virkningsgraden til DC/DC-omformer for forskjellige kjøretøylysarkitekturer» 

d) I nr. 4.2 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften til nr. 4.2.1 skal lyde: 

«4.2.1. Personbiler med forbrenningsmotor og NOVC-HEV-kjøretøyer i gruppe M som det kan brukes ukorrigerte 

måleverdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp for i samsvar med nr. 1.1.4 i tillegg 2 til delvedlegg 8 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151» 

ii) Overskriften til nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. NOVC-HEV-kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til nr. 4.2.1» 

Artikkel 2 

Endringer i gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal ny bokstav n) lyde: 

«n) Markeringslys bak.» 

2) I vedlegget gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 3 skal ny post lyde: 

«Markeringslys bak 12» 

b) I tabell 4 skal ny post lyde: 

«Markeringslys bak 0,36» 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne beslutningen trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 16. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


