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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/64/EU 

av 15. mai 2014 

om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til databaser som inngår i 

overvåkingsnettene i medlemsstatene(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 64/432/EØF(3) får anvendelse på handel med storfe og svin innenfor Unionen. Det er fastsatt i direktivet at 

vedkommende myndighet i en medlemsstat kan innføre et system av overvåkingsnett. Nettene omfatter en database som 

minst skal inneholde en rekke opplysninger fastsatt i direktiv 64/432/EØF, herunder identifikasjonskoden for hvert 

enkelt dyr. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(4) er det opprettet et system for identifikasjon og 

registrering av storfe. Ved nevnte forordning er det fastsatt at som en alminnelig regel skal de to offisielle identifi-

kasjonsmerkene som dyret får, ha samme identifikasjonskode. I den innledende fasen med tilpasning til bruk av 

elektroniske identifikatorer som offisielle identifikasjonsmerker, kan det imidlertid ikke utelukkes at tekniske 

begrensninger ved oppbyggingen av et dyrs opprinnelige identifikasjonskode i visse tilfeller er til hinder for at den 

samme koden kan reproduseres i en elektronisk identifikator. Dette kan være tilfelle dersom tegnene i dyrets 

opprinnelige identifikasjonskode er slik at det ikke er mulig å konvertere koden til et elektronisk format. Ved forordning 

(EF) nr. 1760/2000 er det derfor fastsatt særlige unntak i en overgangsperiode slik at elektroniske identifikatorer kan 

brukes også på disse dyrene, forutsatt at full sporbarhet sikres, og at hvert enkelt dyr kan identifiseres, herunder 

driftsenheten der dyrene ble født. Muligheten for å bruke slike elektroniske identifikatorer bør gjenspeiles i listen over 

opplysninger som skal inngå i databasene fastsatt i direktiv 64/432/EØF. 

3) For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør typen elektronisk identifikator, dersom en slik brukes på dyrene, 

tilføyes i listen over opplysninger som skal inngå i databasene fastsatt i direktiv 64/432/EØF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 161, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 

av 15.12.2016, s. 5. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 64. 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 6. mai 2014. 

(3) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 

2020/EØS/18/01 
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4) Direktiv 64/432/EØF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I artikkel 14 nr. 3 avsnitt C skal nr. 1 lyde: 

«1)  For hvert enkelt dyr: 

— den eller de entydige identifikasjonskodene for tilfeller fastsatt i artikkel 4 nr. 1, 4b, 4c nr. 1 og 4d i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(*), 

— fødselsdato, 

— kjønn, 

— rase eller farge, 

— morens identifikasjonskode eller, dersom dyret er importert fra en tredjestat, den entydige identifikasjonskoden på 

det individuelle identifikasjonsmerket dyret har fått av bestemmelsesmedlemsstaten i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1760/2000, 

— identifikasjonsnummeret til den driftsenheten der dyret er født, 

— identifikasjonsnumrene til alle driftsenheter der dyret har vært og datoene for hver enkelt forflytning, 

— dato for død eller slakting, 

— typen elektronisk identifikator dersom en slik brukes på dyret. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifi-

kasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1).» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 18. juli 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/250 

av 13. februar 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene Sachsens, 

Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins og Mecklenburg –Vorpommerns status som fri for infeksiøs 

bovin rhinotrakeitt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen. I artikkel 9 er det fastsatt at en 

medlemsstat som har et obligatorisk, nasjonalt kontrollprogram for bekjempelse av én av de smittsomme sykdommene 

oppført i vedlegg E (II) til nevnte direktiv, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Nevnte liste 

omfatter infeksiøs bovin rhinotrakeitt. Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det tydeligste kliniske tegnet på 

infeksjon med bovint herpesvirus type 1 (BHV1). I artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF er det også fastsatt en definisjon av 

de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse med handel innenfor Unionen. 

2) Dessuten er det i artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF fastsatt at en medlemsstat som anser at hele eller deler av dens 

territorium er fritt for en av sykdommene oppført i vedlegg E (II) til direktivet, skal framlegge for Kommisjonen behørig 

bevis for dette. I nevnte artikkel er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse 

med handel innenfor Unionen. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) godkjennes programmene for bekjempelse og utryddelse av BHV1 som er 

framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegg I til nevnte vedtak, for regionene oppført i nevnte vedlegg og som 

omfattes av tilleggsgarantier i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. 

4) Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF inneholder dessuten en liste over regioner i medlemsstatene som anses som fri for 

BHV1 og som omfattes av tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

5) På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt delstatene Bayern og Thüringen oppført i vedlegg I til vedtak 

2004/558/EF. Deltstatene Bayern og Thüringen er fri for BHV1, og er derfor oppført i vedlegg II til nevnte vedtak. 

6) Tyskland har nå framlagt for Kommisjonen dokumentasjon til støtte for anmodningen om tilleggsgarantier, i samsvar 

med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF, for at delstatene Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin og 

Mecklenburg–Vorpommern skal anses fri for BHV1. 

7) Etter vurdering av bevisene som medlemsstaten har framlagt, bør delstaten Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 

Berlin og Meclenburg–Vorpommern ikke lenger være oppført på listen i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, men bør 

oppføres på listen i vedlegg II til nevnte vedtak, og anvendelsen av tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i 

direktiv 64/432/EØF bør også omfatte dem. Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF bør derfor endres. 

8) Vedtak 2009/852/EF bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 17.2.2015, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 

av 15.12.2016, s. 9. 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse 

medlemsstater har lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 

2020/EØS/18/02 
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9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar 

med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF 

Belgia Alle regioner 

Den tsjekkiske republikk  Alle regioner 

Tyskland Alle regioner unntatt delstatene Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin 

og Mecklenburg–Vorpommern 

Italia  Regionen Friuli-Venezia Giulia 

Regionen Valle d’Aosta 

Provinsen Trento 

VEDLEGG II 

Medlemsstat 
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar 

med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF 

Danmark Alle regioner 

Tyskland Delstatene Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin og Mecklenburg–

Vorpommern  

Italia Provinsen Bolzano 

Østerrike Alle regioner 

Finland Alle regioner 

Sverige Alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/398 

av 13. februar 2015 

om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til oppføring av Ungarn på listen over medlemsstater 

eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies 

[meddelt under nummer K(2015) 718](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe og svin innenfor Unionen. I artikkel 9 i nevnte direktiv 

er det fastsatt kriterier for godkjenning av obligatoriske nasjonale programmer for bekjempelse av visse smittsomme 

sykdommer, herunder pseudorabies. Dessuten er det i artikkel 10 i nevnte direktiv fastsatt at en medlemsstat som mener 

at hele eller deler av dens territorium er fritt for slike sykdommer, herunder pseudorabies, skal framlegge for 

Kommisjonen behørig bevis for dette. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2008/185/EF(2) er det fastsatt tilleggsgarantier ved forflytning av svin mellom medlemsstater. 

Disse garantiene er knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene etter deres status med hensyn til pseudorabies. 

3) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for 

pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon. Vedlegg II til nevnte vedtak inneholder en liste over medlemsstater eller 

regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies. 

4) Ungarn står for tiden oppført på listen i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF over medlemsstater eller regioner i medlems-

stater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies. 

5) Ungarn har framlagt dokumentasjon til støtte for sin søknad om at Ungarn skal erklæres fri for pseudorabies.  

6) Etter vurderingen av dokumentasjonen framlagt av Ungarn bør Ungarn ikke lenger være oppført på listen i vedlegg II til 

vedtak 2008/185/EF, men i stedet på listen i vedlegg I til samme vedtak. 

7) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 

av 15.12.2016, s. 11. 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor 

Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19). 

2020/EØS/18/03 
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Artikkel 2 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

BE Belgia Alle regioner 

CZ Tsjekkia Alle regioner 

DK Danmark Alle regioner 

DE Tyskland Alle regioner 

IE Irland Alle regioner 

FR Frankrike 

Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, 

Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, 

Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-

d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-

Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, 

Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-

Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, 

Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, 

Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, 

Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, 

Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, 

Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-

Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, 

Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines 

IT Italia Provinsen Bolzano 

CY Kypros Alle regioner 

LU Luxembourg Alle regioner 

HU Ungarn Alle regioner 

NL Nederland Alle regioner 

AT Østerrike Alle regioner 

SI Slovenia Alle regioner 

SK Slovakia Alle regioner 

FI Finland Alle regioner 

SE Sverige Alle regioner 

UK Det forente kongerike Alle regioner  
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VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for 

bekjempelse av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

ES Spania Alle regioner 

PL Polen Alle regioner» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1148/2014 

av 28. oktober 2014 

om endring av vedlegg II, VII, VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos storfe, sau og geit. Nevnte forordning får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for bestemmelse av status for bovin spongiform 

encefalopati (BSE) i medlemsstater, tredjestater eller deres regioner. Reglene er basert på den internasjonale standarden 

fastsatt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) i helseregelverket for landdyr. I BSE-kapittelet i 2013-versjonen av 

helseregelverket er uttrykket «release assessment» (utslippsvurdering) blitt erstattet med «entry assessment» 

(innførselsvurdering), og tabellen med målverdiene for stater eller regioner er blitt betydelig endret for bedre å kunne 

tilfredsstille behovene i stater med liten eller svært liten storfebestand. Disse endringene bør gjenspeiles i vedlegg II. 

3) I kapittel B nr. 2.2.1 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 vises det til metodene og protokollene som er fastsatt 

i vedlegg X. Ordlyden i nevnte nummer bør endres for å gjenspeile de endringene i vedlegg X som følger av denne 

forordning. 

4) I kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for handel innenfor Unionen med 

levende dyr, sæd og embryoer, herunder unntak for homozygote ARR-embryoer fra sau, fra andre krav som gjelder 

klassisk skrapesyke ved handel innenfor Unionen. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) 

vedtok 24. januar 2013 en vitenskapelig uttalelse om risikoen for overføring av klassisk skrapesyke hos sau ved 

overføring av embryoer som er befruktet in vivo(2), der EFSA konkluderte med at risikoen for overføring av klassisk 

skrapesyke ved implantasjon av homozygotiske eller heterozygotiske ARR-embryoer fra sau kunne anses for å være 

ubetydelig, forutsatt at OIEs anbefalinger og framgangsmåter for overføring av embryoer følges. De relevante 

bestemmelsene i vedlegg VIII bør derfor endres slik at også handel innenfor Unionen med heterozygote ARR-embryoer 

unntas fra andre krav som gjelder klassisk skrapesyke. 

5) I visse språkversjoner av forordning (EF) nr. 999/2001 er det manglende konsekvens i terminologien mellom kapittel A 

avsnitt A nr. 1.2 og 1.3 i vedlegg VIII og resten av teksten. For å få sammenheng i teksten, bør samme term brukes i de 

aktuelle språkversjonene. 

6) I kapittel A avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for godkjenning av status 

som medlemsstat eller område i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. Østerrike framla 4. juli 

2013 relevant underlagsdokumentasjon for Kommisjonen. På grunnlag av Kommisjonens positive vurdering av 

søknaden, bør Østerrike oppføres som en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

7) Kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder de medlemsstater som har et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke. Ettersom Østerrike bør oppføres som en 

medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, bør denne staten samtidig slettes fra listen over 

medlemsstater med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke ettersom nevnte status gir 

større garanti enn programmet for bekjempelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.10.2014, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 

av 15.12.2016, s. 13. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2013; 11(2):3080. 

2020/EØS/18/04 
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8) I kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for import til Unionen av sæd og 

embryoer fra sau og geit. Disse importreglene bør ajourføres slik at de gjenspeiler de endringene i vedlegg VIII som 

følger av denne forordning. 

9) I vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt analysemetoder for undersøkelse av TSE hos storfe, sau og 

geit. Dette vedlegget bør gjennomgås for å ajourføre opplysningene om utpekte laboratorier, justere henvisningen til 

forskjellige retningslinjer, harmonisere visse tekniske termer og presisere framgangsmåten for skjelneprøving ved 

positive TSE-tilfeller hos sau og geit i samsvar med den nyeste vitenskapelige kunnskapen og gjeldende praksis i 

Unionen. 

10) Kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en liste over hurtigprøver som er godkjent for 

overvåking av TSE hos storfe, sau og geit. IDEXX søkte 18. september 2013 om å få endret navnet på prøven IDEXX 

HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA til HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories). Det nye 

pakningsvedlegget for denne prøven ble godkjent 2. mai 2013 av Den europeiske unions referanselaboratorium for TSE. 

Videre opplyste foretaket Enfer Group 6. desember 2013 at det hadde sluttet å framstille diagnostiseringssettet Enfer 

Version 3 TSE, og anmodet om at settet slettes fra listen over godkjente hurtigprøver for BSE hos storfe. Listen i 

kapittel C nr. 4 i vedlegg X bør derfor endres. 

11) For å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å tilpasse sine framgangsmåter for sertifisering når det gjelder skrapesyke og 

embryoer fra sau, bør visse endringer som innføres ved denne forordning, få anvendelse fra 1. januar 2015. 

12) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, VII, VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 3 bokstav a), b) og e) og nr. 4 i vedlegget får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, VII, VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kapittel B nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. Risikoanalysens struktur 

Risikoanalysene skal omfatte en innførselsvurdering og en eksponeringsvurdering. 

2. Innførselsvurdering (ekstern trussel) 

2.1.  Innførselsvurderingen skal omfatte en vurdering av sannsynligheten for at BSE-agensen er blitt innført i staten 

eller regionen gjennom varer som kan være kontaminert med BSE-agensen, eller at den allerede forekommer i 

staten eller regionen. 

Det skal tas hensyn til følgende risikofaktorer: 

a)  forekomst eller fravær av BSE-agensen i staten eller regionen, og dersom agensen forekommer, dens 

prevalens på grunnlag av resultatene av overvåkingsvirksomheten, 

b)  produksjonen av kjøttbeinmel og fettgrever fra den stedegne drøvtyggerpopulasjonen, 

c)  importert kjøttbeinmel eller fettgrever, 

d)  storfe, sau og geit som er importert, 

e)  fôr og fôringredienser som er importert, 

f)  importerte produkter av drøvtyggeropprinnelse og beregnet på konsum, som kan ha inneholdt vev oppført i 

nr. 1 i vedlegg V, og som kan ha vært brukt som storfefôr, 

g)  importerte produkter av drøvtyggeropprinnelse til bruk in vivo hos storfe. 

2.2.  Ved innførselsvurderingen skal det tas hensyn til særlige utryddelsestiltak, overvåking og andre epidemiologiske 

undersøkelser (særlig overvåking av BSE hos storfepopulasjonen) som er relevante for risikofaktorene oppført i 

nr. 2.1.» 

b)  I kapittel D nr. 3 skal tabell 2 lyde: 

«Tabell 2 

Målverdier for ulike populasjonsstørrelser av voksent storfe i en stat eller region 

Målverdier for stat eller region 

Størrelse på populasjonen av voksent storfe 

(over 24 måneder) 
Overvåking av type A Overvåking av type B 

> 1000000 300000 150000 

900001-1000000 214600 107300 

800001-900000 190700 95350 

700001-800000 166900 83450 

600001-700000 143000 71500 
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Målverdier for stat eller region 

Størrelse på populasjonen av voksent storfe 

(over 24 måneder) 
Overvåking av type A Overvåking av type B 

500001-600000 119200 59600 

400001-500000 95400 47700 

300001-400000 71500 35750 

200001-300000 47700 23850 

100001-200000 22100 11500 

90001-100000 19900 9950 

80001-90000 17700 8850 

70001-80000 15500 7750 

60001-70000 13000 6650 

50001-60000 11000 5500 

40001-50000 8800 4400 

30001-40000 6600 3300 

20001-30000 4400 2200 

10001-20000 2100 1050 

9001-10000 1900 950 

8001-9000 1600 800 

7001-8000 1400 700 

6001-7000 1200 600 

5001-6000 1000 500 

4001-5000 800 400 

3001-4000 600 300 

2001-3000 400 200 

1001-2000 200 100» 

2) I vedlegg VII kapittel B nr. 2.2.1 skal første ledd lyde: 

 «Dersom BSE ikke kan utelukkes på grunnlag av resultatene av den sekundære molekylære undersøkelsen foretatt i 

samsvar med metodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2 bokstav c) ii), umiddelbar avliving og 

fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte 

strekpunkt.»  
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3) I vedlegg VIII kapittel A avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1.2 skal bokstav g) lyde: 

«g) Bare embryoer/egg fra følgende sau og geit kan innføres: 

i)  embryoer/egg fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller 

som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsenheten der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av klassisk 

skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av embryoer/egg, 

ii)  embryoer/egg fra sau med minst ett ARR-allel.» 

b)  I nr. 1.3 skal bokstav g) lyde: 

«g) Bare embryoer/egg fra følgende sau og geit kan innføres: 

i)  embryoer/egg fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, eller 

som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsenheten der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det ikke har vært noe bekreftet tilfelle av klassisk 

skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av embryoer/egg, 

ii)  embryoer/egg fra sau med minst ett ARR-allel.» 

c)  I nr. 2 skal nytt nr. 3 lyde: 

«2.3.  Følgende medlemsstater eller områder i medlemsstater har ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke: 

— Østerrike.» 

d)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark 

— Finland 

— Sverige.» 

e)  I nr. 4.2 skal bokstav e) lyde: 

«e) når det gjelder embryoer fra sau, ha minst ett ARR-allel.» 

4) I vedlegg IX kapittel H nr. 2 skal punkt ii) lyde: 

«ii)  når det gjelder embryoer fra sau, at embryoene har minst ett ARR-allel.»  
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5) Vedlegg X skal lyde: 

«VEDLEGG X 

REFERANSELABORATORIER, PRØVETAKING OG METODER FOR LABORATORIEANALYSE 

KAPITTEL A 

Nasjonale referanselaboratorier 

1.  Det utpekte nasjonale referanselaboratoriet skal 

a)  ha utstyr og kvalifisert personale slik at det til enhver tid, og særlig første gang den berørte sykdommen 

forekommer, kan påvise TSE-agensens type og stamme og bekrefte resultater som de regionale diagnose-

laboratoriene har kommet fram til. Dersom det ikke kan karakterisere agensens stammetype, skal det utarbeide en 

rutine som sikrer at stammekarakteriseringen henvises til EUs referanselaboratorium, 

b)  kontrollere de diagnostiske metodene som brukes ved de offisielle diagnoselaboratoriene, 

c)  ha ansvar for å samordne diagnostiske standarder og metoder i medlemsstaten. Med henblikk på dette 

— kan det levere diagnosereagenser til offisielle diagnoselaboratorier, 

— skal det kontrollere kvaliteten på alle diagnosereagenser som brukes i medlemsstaten, 

— skal det med jevne mellomrom organisere sammenlignende prøver, 

— skal det oppbevare isolater av den berørte sykdommens agenser eller tilsvarende vev som inneholder slike 

agenser, fra bekreftede tilfeller i medlemsstaten, 

— skal det bekrefte resultatene som er framkommet ved diagnoselaboratorier, 

d)  samarbeide med EUs referanselaboratorium, blant annet delta i sammenlignende prøver som EUs referanse-

laboratorium organiserer jevnlig. Dersom et nasjonalt referanselaboratorium ikke består en sammenlignende prøve 

som organiseres av EUs referanselaboratorium, skal det umiddelbart iverksette nødvendige korrigerende tiltak for å 

rette opp situasjonen og oppnå tilfredsstillende resultat i forbindelse med gjentakelse av den sammenlignende 

prøven eller den neste sammenlignende prøven som organiseres av EUs referanselaboratorium. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal imidlertid medlemsstater som ikke har et nasjonalt referanselaboratorium, benytte EUs 

referanselaboratorium eller nasjonale referanselaboratorier i andre medlemsstater eller i stater som er medlem av Det 

europeiske frihandelsforbund (EFTA). 

3.  De nasjonale referanselaboratoriene er: 

Østerrike: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) Institut für veterinär-

medizinische Untersuchungen 

Robert Koch Gasse 17 

A-2340 Mödling 

Belgia: CERVA-CODA-VAR 

Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in 

Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre 

Groeselenberg 99 

B-1180 Bruxelles 

Bulgaria: Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт 

‘Проф. Д-р Георги Павлов’ 

Национална референтна лаборатория ‘Tрансмисивни спонгиформни енцефалопатии’ 

бул. ‘Пенчо Славейков’ 15 

София 1606 

National Diagnostic Veterinary Research Institute “Prof. Dr Georgi Pavlov”, National 

Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies, 15 Pencho Slaveykov 

Blvd., 1606 Sofia) 
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Kroatia: Hrvatski veterinarski institut, 

Savska Cesta 143 

10000 Zagreb 

Kypros: State Veterinary Laboratories 

Veterinary Services 

CY-1417 Athalassa 

Nicosia 

Tsjekkia: Státní veterinární ústav Jihlava (State Veterinary Institute Jihlava) 

National Reference Laboratory for BSE and Animal TSEs 

Rantířovská 93 

586 05 Jihlava 

Danmark: Veterinærinstituttet 

Danmarks Tekniske Universitet 

Bülowsvej 27 

DK-1870 Frederiksberg C 

(National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, 27, Bülowsvej, DK — 1870 

Frederiksberg C) 

Estland: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Estonian Veterinary and Food Laboratory) 

Kreutzwaldi 30 

Tartu 51006 

Finland: Finnish Food Safety Authority Evira 

Research and Laboratory Department 

Veterinary Virology Research Unit- TSEs 

Mustialankatu 3 

FI-00790 Helsinki 

Frankrike: ANSES-Lyon, Unité MND 

31, avenue Tony Garnier 

69 364 LYON Cedex 07 

Tyskland: Friedrich-Loeffler-Institut 

Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases at the Friederich-Loeffler-Institut 

Federal Research Institute for Animal Health 

Suedufer 10 

D-17493 Greifswald Insel Riems 

Hellas: Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larissa 

6th km of Larissa — Trikala Highway 

GR-41110 Larissa 

Ungarn: Veterinary Diagnostic Directorate, National Food Chain Safety Office (VDD NFCSO) 

Tábornok u. 2 

1143 Budapest 

Irland: Central Veterinary Research Laboratory 

Department of Agriculture, Food and the Marine 

Backweston Campus 

Celbridge 

Co. Kildare 
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Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta — CEA 

Via Bologna, 148 

I-10154 Torino 

Latvia: Institute of Food Safety, Animal Health and Environment (BIOR) 

Lejupes Str. 3 

Riga LV 1076 

Litauen: National Food and Veterinary Risk Assessment Institute 

J. Kairiūkščio str. 10 

LT-08409 Vilnius 

Luxembourg: CERVA-CODA-VAR 

Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in 

Diergeneeskunde en Agrochemie, Veterinary and Agrochemical Research Centre 

Groeselenberg 99 

B-1180 Bruxelles 

Malta: Veterinary Diagnostic Laboratory 

Department of Food Health and Diagnostics 

Veterinary Affairs and Fisheries Division 

Ministry for Rural Affairs and the Environment 

Albert Town Marsa 

Nederland: Central Veterinary Instutute of Wageningen UR 

Edelhertweg 15 

8219 PH Lelystad 

P.O. Box 2004 

NL-8203 AA Lelystad 

Polen: Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) 

24-100 Puławy 

al. Partyzantów 57 

Portugal: Setor diagnóstico EET 

Laboratório de Patologia 

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Rua General Morais Sarmento 

1500-311 Lisboa 

Romania: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health) 

Department of Morphology 

Strada Dr Staicovici nr. 63, 5 

București 050557 

Slovakia: State Veterinary Institute Zvolen 

Pod dráhami 918 

SK-960 86, Zvolen 

Slovenia: University of Ljubljana, Veterinary faculty 

National Veterinary Institute 

Gerbičeva 60 

SI-1000 Ljubljana 
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Spania: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete) 

Ctra. M-106 pk 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

Sverige: National Veterinary Institute 

S-751 89 Uppsala 

Det forente kongerike: Animal Health and Veterinary Laboratories Agency 

Woodham Lane 

New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB 

KAPITTEL B 

EUs referanselaboratorium 

1.  EUs referanselaboratorium for TSE er: 

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency 

Woodham Lane 

New Haw 

Addlestone 

Surrey KT15 3NB 

Det forente kongerike 

2.  EUs referanselaboratorium har følgende oppgaver og plikter: 

a)  i samråd med Kommisjonen å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere TSE og 

bestemme prionproteingenotypen hos sau, særlig ved 

— å oppbevare og levere tilsvarende vev som inneholder TSE-agensen, for å utvikle eller utarbeide de relevante 

diagnoseprøvene eller for å karakterisere stammer av TSE-agenser, 

— å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere de 

prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene, 

— å bygge opp og oppbevare en samling av tilsvarende vev som inneholder TSE-agensene og -stammene, 

— å organisere med jevne mellomrom sammenlignende prøver av framgangsmåtene for å diagnostisere TSE og 

bestemme prionproteingenotypen hos sau på EU-plan, 

— å samle inn og klassifisere data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av 

prøver som er gjennomført i EU, 

— å karakterisere isolater av TSE-agensen ved å bruke de mest avanserte metodene for å oppnå økt kunnskap om 

sykdommens epidemiologi, 

— å følge utviklingen globalt når det gjelder overvåking, epidemiologi og forebygging av TSE, 

— å opprettholde sakkunnskap om prionsykdommer slik at det er mulig å stille en rask differensialdiagnose, 

— å tilegne seg inngående kunnskap om tilrettelegging og bruk av diagnostiske metoder for å bekjempe og 

utrydde TSE, 

b)  å bistå aktivt ved diagnostiseringen av TSE-utbrudd i medlemsstatene ved å undersøke prøver fra dyr som er 

angrepet av TSE, som sendes med sikte på å bekrefte diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser, 

c)  å lette opplæringen eller videreutdanningen av sakkyndige i laboratoriediagnostisering for å harmonisere de 

diagnostiske metodene i hele EU. 
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KAPITTEL C 

Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 

1. Prøvetaking 

Alle prøver som skal undersøkes for forekomst av TSE, skal tas etter metodene og protokollene fastsatt i siste utgave 

av «Manual for diagnostic tests and vaccines for Terrestrial Animals» fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) 

(heretter kalt «håndboken»). I tillegg til eller i mangel av OIEs metoder og protokoller, og for å sikre tilstrekkelig 

tilgjengelig materiale, skal vedkommende myndighet sikre at det brukes metoder og protokoller for prøvetaking som 

er i samsvar med retningslinjene utstedt av EUs referanselaboratorium. 

Vedkommende myndighet skal særlig ta prøver av vev som i henhold til tilgjengelige vitenskapelige uttalelser og 

retningslinjene fra EUs referanselaboratoriums er relevante, for å sikre at alle kjente TSE-stammer hos småfe påvises. 

Minst halvparten av vevet som det tas prøver av, skal oppbevares kjølig, men ikke fryst, til det foreligger et negativt 

resultat av hurtigprøven. Dersom resultatet er positivt eller usikkert, skal restvevet gjennomgå en bekreftende prøve og 

deretter behandles i samsvar med retningslinjene fra EUs referanselaboratorium om skjelneprøving og klassifisering 

— «TSE strain characterisation in small ruminants: A technical handbook for National Reference Laboratories in the 

EU». 

Prøvene skal være riktig merket, slik at dyret som prøven er tatt fra, kan identifiseres. 

2. Laboratorier 

Alle laboratorieundersøkelser for TSE skal foretas i offisielle diagnoselaboratorier som er utpekt for dette formålet av 

vedkommende myndighet. 

3. Metoder og protokoller 

3.1. Laboratorieundersøkelser for å påvise BSE hos storfe 

a) Tilfel ler under mistanke 

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, skal 

umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder eller protokoller 

som er fastsatt i siste utgave av håndboken: 

i)  immunhistokjemisk metode (IHC), 

ii)  Western blot, 

iii)  påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi, 

iv)  histopatologisk undersøkelse, 

v)  kombinasjon av hurtigprøver i henhold til tredje ledd. 

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå en 

ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene. 

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke og, dersom resultatet er 

usikkert eller positivt, til etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra EUs referanselaboratorium — 

«OIE rules for the official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid 

test) by using a second rapid test» og forutsatt at 

i)  den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og 

ii)  en av de to hurtigprøvene er Western blot, og  
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iii)  den andre hurtigprøven 

— omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve, 

— er av en annen type enn prøven som ble brukt til den første undersøkelsen, og 

iv)  dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og blot-bildet oversendes 

det nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og 

v)  dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, må prøven 

undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske undersøkelsen 

brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå en ytterligere 

undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene. 

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal dyret 

anses som et positivt BSE-tilfelle. 

b) BSE-overvåking 

Prøver fra storfe som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III kapittel A 

del I, skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve. 

Dersom resultatet av hurtigprøven er usikkert eller positivt, skal prøven umiddelbart gjennomgå bekreftende 

undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder eller protokoller som er fastsatt i siste utgave av 

håndboken: 

i)  immunhistokjemisk metode (IHC), 

ii)  Western blot, 

iii)  påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi, 

iv)  histopatologisk undersøkelse, 

v)  kombinasjon av hurtigprøver i henhold til fjerde ledd. 

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå en 

ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene. 

Hurtigprøver kan brukes både til den første undersøkelsen og, dersom resultatet er usikkert eller positivt, til 

etterfølgende bekreftelse, i samsvar med retningslinjene fra EUs referanselaboratorium — «OIE rules for the 

official confirmation of BSE in bovines (based on an initial reactive result in an approved rapid test) by using a 

second rapid test» og forutsatt at 

i)  den bekreftende undersøkelsen utføres på et nasjonalt referanselaboratorium for TSE, og 

ii)  en av de to hurtigprøvene er Western blot, og 

iii)  den andre hurtigprøven 

— omfatter en negativ vevskontrollprøve og en BSE-prøve som positiv vevskontrollprøve, 

— er av en annen type enn prøven som ble brukt til den første undersøkelsen, og 

iv)  dersom den første hurtigprøven er Western blot, resultatet av prøven dokumenteres og blot-bildet oversendes 

det nasjonale referanselaboratoriet for TSE, og 

v)  dersom resultatet av den første undersøkelsen ikke bekreftes av den etterfølgende hurtigprøven, prøven 

undersøkes ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene. Dersom den histopatologiske undersøkelsen 

brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, må vevene gjennomgå en ytterligere 

undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene.  
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Et dyr skal anses som et positivt BSE-tilfelle dersom resultatet av hurtigprøven er positivt eller usikkert, og 

resultatet av minst én av de bekreftende undersøkelsene nevnt i andre ledd punkt i)-v) er positivt. 

c) Videre undersøkelse av posit ive ti l feller av BSE  

Prøver fra alle positive tilfeller av BSE skal sendes til et laboratorium som er utpekt av vedkommende myndighet, 

og som med godt resultat har gjennomgått egnethetsprøving organisert av EUs referanselaboratorium i 

skjelneprøving av bekreftede tilfeller av BSE, der prøvene skal undersøkes videre i samsvar med de metoder og 

protokoller som er fastsatt i EUs referanselaboratoriums metode for klassifisering av TSE-isolater fra storfe  

(en metode med dobbeltblotting til foreløpig klassifisering av TSE-isolater fra storfe). 

3.2. Laboratorieundersøkelser for å påvise TSE hos sau og geit 

a) Tilfel ler under mistanke 

Prøver fra sau og geit som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, 

skal umiddelbart gjennomgå bekreftende undersøkelser ved hjelp av minst én av følgende metoder eller protokoller 

som er fastsatt i siste utgave av håndboken: 

i)  immunhistokjemisk metode (IHC), 

ii)  Western blot, 

iii)  påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi, 

iv)  histopatologisk undersøkelse. 

Dersom resultatet av den histopatologiske undersøkelsen er usikkert eller negativt, skal vevene gjennomgå en 

ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller -protokollene. 

Hurtigprøver kan brukes til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke. Slike prøver kan ikke brukes til 

etterfølgende bekreftelse. 

Dersom resultatet av hurtigprøven som ble brukt til den første undersøkelsen av tilfeller under mistanke, er positivt 

eller usikkert, skal prøven gjennomgå en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt  

i)-iv). Dersom den histopatologiske undersøkelsen brukes for dette formål, men resultatet er usikkert eller negativt, 

skal vevene gjennomgå en ytterligere undersøkelse ved hjelp av en av de andre bekreftelsesmetodene eller  

-protokollene. 

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene nevnt i første ledd punkt i)-v) er positivt, skal dyret 

anses som et positivt TSE-tilfelle, og det skal utføres en ytterligere undersøkelse i samsvar med bokstav c). 

b) Overvåking av TSE 

Prøver fra sau og geit som er sendt til laboratorieundersøkelse i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III 

kapittel A del II (Overvåking av sau og geit), skal undersøkes ved hjelp av en hurtigprøve for å sikre at alle kjente 

TSE-stammer påvises. 

Dersom resultatet av hurtigtesten er usikkert eller positivt, skal vevet det er tatt prøve av, umiddelbart sendes til et 

offentlig laboratorium for bekreftende undersøkelser ved hjelp av histopatologi, immunohistokjemi, Western blot 

eller påvisning av karakteristiske fibriller med elektronmikroskopi, som nevnt i bokstav a). Dersom resultatet av 

den bekreftende undersøkelsen er negativt eller usikkert, skal vevene gjennomgå en ytterligere undersøkelse ved 

immunohistokjemi eller Western blot. 

Dersom resultatet av en av de bekreftende undersøkelsene er positivt, skal dyret anses som et positivt TSE-tilfelle, 

og det skal utføres en ytterligere undersøkelse i samsvar med bokstav c).  
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c) Ytterligere undersøkelse av positive TSE -tilfel ler  

i)  Primær molekylær prøvetaking med skjelnende Western blot-metode 

Prøver fra kliniske tilfeller under mistanke og fra dyr som er undersøkt i samsvar med vedlegg III kapittel A 

del II nr. 2 og 3, som etter undersøkelsene nevnt i bokstav a) eller b) anses som positive TSE-tilfeller, men 

ikke er tilfeller av atypisk skrapesyke, eller som viser egenskaper som etter prøvingslaboratoriets vurdering 

gjør det nødvendig med undersøkelse, skal undersøkes med en skjelnende Western blot-metode oppført i 

retningslinjene for EUs referanselaboratorium av et offisielt diagnoselaboratorium som er utpekt av 

vedkommende myndighet, og som med godt resultat har gjennomgått egnethetsprøving organisert av EUs 

referanselaboratorium for bruk av denne metoden. 

ii) Sekundær molekylær prøvetaking med ytterligere molekylære prøvingsmetoder 

TSE-tilfeller der den primære molekylære prøvetakingen nevnt i punkt i) ikke kan utelukke forekomst av BSE 

ifølge retningslinjene fra EUs referanselaboratorium, skal umiddelbart sendes til EUs referanselaboratorium 

sammen med alle relevante tilgjengelige opplysninger. Prøvene skal gjennomgå ytterligere undersøkelse og 

bekreftelse ved minst en alternativ metode som er immunokjemisk forskjellig fra den opprinnelige primære 

molekylære metoden, avhengig av mengden og arten av det oversendte materialet, som beskrevet i retnings-

linjene fra EUs referanselaboratorium. Disse ytterligere prøvene skal gjennomføres i følgende laboratorier 

som er godkjent for den aktuelle metoden: 

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

31, avenue Tony Garnier 

BP 7033 

F-69342 Lyon Cedex 

Commissariat à l’Energie Atomique 

18, route du Panorama 

BP 6 

F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency 

Woodham Lane 

New Haw 

Addlestone 

Surrey KT15 3NB 

Det forente kongerike 

Resultatene skal tolkes av EUs referanselaboratorium med bistand fra ekspertgruppen Strain typing Expert 

Group (STEG), som omfatter en representant for det relevante nasjonale referanselaboratoriet. Kommisjonen 

skal umiddelbart underrettes om resultatet av denne fortolkningen. 

iii) Biologisk analyse med mus 

Prøver som viser BSE eller har et uvisst resultat etter sekundær molekylær undersøkelse, skal undersøkes 

videre ved hjelp av en biologisk analyse med mus for å bli endelig bekreftet. Utformingen av den biologiske 

analysen med mus kan bli påvirket av arten og mengden av tilgjengelig materiale, og skal godkjennes av EUs 

referanselaboratorium med bistand fra STEG i hvert enkelt tilfelle. Biologiske analyser med mus skal utføres 

av EUs referanselaboratorium eller av laboratorier utpekt av EUs referanselaboratorium. 

Resultatene skal tolkes av EUs referanselaboratorium med bistand fra STEG. Kommisjonen skal umiddelbart 

underrettes om resultatet av denne fortolkningen. 

3.3. Laboratorieundersøkelser for å påvise TSE hos andre arter enn dem som er nevnt i nr. 3.1. og 3.2. 

Der det er innført metoder og protokoller for undersøkelser som gjennomføres for å bekrefte mistanken om forekomst 

av TSE hos andre arter enn storfe, sau og geit, skal de minst omfatte en histopatologisk undersøkelse av hjernevev. 

Vedkommende myndighet kan også kreve at det brukes laboratorieundersøkelser som immunohistokjemi, Western 

blot-metode, påvisning av karakteristiske fibriller ved elektronmikroskopi eller andre metoder som er utarbeidet for å 

påvise den sykdomsrelaterte formen av prionproteinet. I alle tilfeller skal minst én annen laboratorieundersøkelse 

gjennomføres dersom den første histopatologiske undersøkelsen er negativ eller usikker. Dersom sykdommen 

forekommer for første gang, skal minst tre forskjellige undersøkelser med positivt resultat gjennomføres. 
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Særlig dersom BSE mistenkes hos en annen art enn storfe, skal tilfellene henvises til EUs referanselaboratorium for 

ytterligere karakterisering med bistand fra STEG. 

4. Hurtigprøver 

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare følgende 

metoder brukes som hurtigprøver ved overvåking av BSE hos storfe: 

— immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av proteinase K-resistent fragment PrPRes 

(Prionics-Check Western-prøve), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) gjennomført etter 

denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med monoklonale 

antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt påvisnings-

antistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA og HerdChek 

BSE-Scrapie Antigen (IDEXX -laboratorier)), 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for påvisning av 

proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP), 

— tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som finnes i fullt 

utfoldet PrPSc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), 

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare følgende 

metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sau og geit: 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) gjennomført etter 

denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat Detection 

kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat Purification kit (Bio-Rad 

TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve), 

— immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt påvisnings-

antistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (HerdChek BSE Scrapie Antigen (IDEXX -laboratorier)), 

— immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for påvisning av 

proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics – Check PrioSTRIP SR, visuell avlesningsprotokoll). 

I alle hurtigprøver skal den vevsprøven som prøven skal utføres på, være i samsvar med produsentens bruksanvisning. 

Produsentene av hurtigprøvene må ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av EUs referanselaboratorium, og 

som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge prøveprotokollene for EUs referanse-

laboratorium. 

Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom EUs referanselaboratorium er 

underrettet på forhånd, og forutsatt at EUs referanselaboratorium konkluderer med at endringen ikke påvirker 

hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Denne konklusjonen skal meddeles Kommisjonen og de 

nasjonale referanselaboratoriene. 

5. Alternative prøver 

(Fastsettes senere)» 

 _______  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/327 

av 2. mars 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til krav til 

omsetning og vilkår for bruk av tilsetningsstoffer som består av preparater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 3 nr. 5 og 16 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I visse preparater som er godkjent som tilsetningsstoffer i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, inngår 

teknologiske tilsetningsstoffer og andre stoffer eller produkter som har som formål å utøve en virkning på det aktive 

stoffet i det aktuelle preparatet, herunder ved en stabilisering eller standardisering av preparatet, for å gjøre dets 

håndtering eller iblanding i fôr lettere. For eksempel kan disse tekniske tilsetningsstoffene, eller andre stoffer eller 

produkter øke det aktive stoffets flyteevne eller homogenitet eller redusere det aktive stoffets tendens til å støve. Den 

nøyaktige sammensetningen av godkjente tilsetningsstoffer som består av preparater, vil derfor avhenge av den 

begrunnelsen som ligger til grunn for bruken av de disse preparatene. Teknologiske tilsetningsstoffer eller andre stoffer 

eller produkter som er tilsatt for bevare et aktivt stoffs egenskaper, er imidlertid ikke beregnet på å utøve en funksjon i 

fôrvaren som preparatet skal inngå i. 

2) I betraktning av at den tekniske utviklingen bidrar til at det utvikles nye preparater, er det hensiktsmessig i større grad å 

vurdere de særlige egenskapene til tilsetningstoffer som består av preparater og skape større åpenhet og klarhet når de 

bringes i omsetning, uten at dette berører immaterialrettigheter med hensyn til sammensetningen av premikser som 

inneholder slike tilsetningsstoffer. 

3) Særlig er det hensiktsmessig å innta i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1831/2003 ytterligere krav til merking for denne 

type tilsetningsstoffer og for premikser som inneholder dem, slik at det er mulig å kontrollere at tekniske tilsetnings-

stoffer som anvendes i et preparat er godkjent for det tiltenkte formålet, og at disse tilsetningsstoffene bare virker på det 

aktive stoffet i preparatet.  

4) Mens de viktigste opplysningene bør framgå av tilsetningsstoffets eller premiksens emballasje eller beholder, gjør den 

tekiske utvikling det også mulig å angi opplysninger om preparatenes sammensetning på en mer fleksibel og billigere 

måte i annen skriftlig form. Dette er i samsvar med definisjonen av merking fastsatt i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 767/2009(2). 

5) Driftsansvarlige bør kunne gi opplysninger om sammensetningen av preparater som bringes i omsetning ettersom slike 

opplysninger gjør sluttbrukeren eller kjøperen i stand til å gjøre et velbegrunnet valg, gir mulighet for en passende 

risikovurdering og bidrar til rettferdig handel. 

6) Disse kravene om ytterligere merking og opplysninger bør gjelde bare for tilsetningsstoffer som tilhører de kategorier 

som er omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EF) nr. 1831/2003. Når slike tilsetningsstoffer er 

godkjent som preparater, er det bare det aktive stoffet som omfattes av godkjenningen, og ikke de andre bestanddelene i 

preparatet, som kan variere. 

7) For å hindre alle uønskede virkninger på menneskers og dyrs helse og på miljøet bør driftsansvarlige påse at det er 

fysiokjemisk og biologisk forenlighet mellom bestanddelene i det preparatet som bringes i omsetning og brukes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 3.3.2015, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 

av 15.12.2016, s. 21. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 

82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF. EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

2020/EØS/18/05 
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8) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1831/2003, om særlige krav til merking av premikser og bestemte tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, og vedlegg IV til samme forordning, om generelle bruksvilkår, bør derfor endres for å ta hensyn til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling med hensyn til tilsetningsstoffer som inneholder preparater. 

9) Det er derfor behov for en overgangsperiode for å unngå forstyrrelser når det gjelder omsetning og bruk av eksisterende 

tilsetningsstoffer som inneholder preparater, og av fôrvarer som inneholder dem, slik at de kan brukes til lagrene er 

tømt. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedlegg III og IV 

Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1831/2003 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelse 

Tilsetningsstoffer som består av preparater, og premikser som inneholder slike tilsetningsstoffer, som er produsert og merket før 

23. mars 2017 i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003, med den ordlyd den hadde før 23. mars 2015, kan fortsatt bringes 

i omsetning og brukes inntil de eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeisk unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG  

I vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1831/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

1. SÆRLIGE KRAV TIL MERKING AV VISSE TILSETNINGSSTOFFER I FÔRVARER OG PREMIKSER 

a) Avlstekniske tilsetningsstoffer, koksidiostatika og histomonostatika:  

— garantiens utløpsdato eller holdbarhetstiden regnet fra produksjonsdatoen,  

— bruksanvisningen og  

— konsentrasjonen. 

b) Enzymer, i tillegg til de ovennevnte angivelsene:  

— det bestemte navnet på de aktive komponentene i henhold til deres enzymaktiviteter, i samsvar med den 

godkjenningen som er gitt, 

— identifikasjonsnummeret i henhold til International Union of Biochemistry og  

— i stedet for konsentrasjonen: enheter aktivt stoff (antall enheter aktivt stoff per gram eller antall enheter aktivt 

stoff per milliliter). 

c) Mikroorganismer:  

— garantiens utløpsdato eller holdbarhetstiden regnet fra produksjonsdatoen,  

— bruksanvisningen,  

— stammens identifikasjonsnummer og  

— antall kolonidannende enheter per gram. 

d) Ernæringsmessige tilsetningsstoffer:  

— innholdet av aktive stoffer og  

— innholdsgarantiens utløpsdato eller holdbarhetstiden regnet fra produksjonsdatoen, 

e) Teknologiske og sensoriske tilsetningsstoffer, med unntak av aromastoffer:  

— innholdet av aktive stoffer. 

f) Aromastoffer:  

— iblandingsforhold i premikser. 

2. YTTERLIGERE MERKINGS- OG OPPLYSNINGSKRAV FOR VISSE TILSETNINGSSTOFFER SOM INNEHOLDER 

PREPARATER OG FOR PREMIKSER SOM INNEHOLDER SLIKE PREPARATER.  

a) Tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og c), og som består av 

preparater: 

i) angivelse på emballasjen eller beholderen av preparatets spesifikke navn, identifikasjonsnummer og nivået av 

eventuelle tekniske tilsetningstoffer i preparatet for hvilke det er fastsatt grenseverdier i den tilsvarende 

godkjenningen, 

ii) følgende opplysninger via eventuelt skriftlig medium eller vedlagt preparatet: 

— det spesifikke navnet på og identifikasjonsnummeret til eventuelle tekniske tilsetningsstoffer i preparatet og 

— navn på alle stoffer eller produkter i preparatet, i synkende rekkefølge etter vekt. 
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b) Premikser som inneholder tilsetningsstoffer som tilhører kategoriene omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b) og 

c), og som består av preparater: 

i) om relevant, angivelse på emballasjen eller beholderen om at premiksen inneholder teknologiske tilsetnings-

stoffer som inngår i tilsetningsstoffpreparater som det er fastsatt grenseverdier for i den tilhørende god-

kjenningen, 

ii) på anmodning fra kjøperen eller brukeren, opplysninger om det spesifikke navnet, identifikasjonsnummeret og 

en angivelse av nivået av teknologiske tilsetningsstoffer nevnt i underpunkt i), og som inngår i tilsetnings-

stoffpreparatene. » 

2) I vedlegg IV skal nytt nr. 5 lyde: 

« 5. Teknologiske tilsetningsstoffer eller andre stoffer eller produkter som inngår i tilsetningsstoffer som består av 

preparater, skal bare endre de fysiokjemiske egenskapene til det aktive stoffet i preparatet og skal brukes i samsvar 

deres godkjenningsvilkår dersom det finnes slike bestemmelser. 

Preparatets bestanddeler skal være fysiokjemisk og biologisk kompatible med de ønskede virkningene. » 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 540/2014 

av 16. april 2014 

om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg og om endring av direktiv 

2007/46/EF og oppheving av direktiv 70/157/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 26 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte utgjør det indre marked et område uten 

indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital skal sikres. For dette formål er det 

innført en omfattende ordning for EU-typegodkjenning av motorvogner. De tekniske kravene ved EU-typegodkjenning 

av motorvogner og deres lyddempingsanlegg bør harmoniseres med hensyn til tillatte lydnivåer for å unngå at det vedtas 

krav som varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og for å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, 

samtidig som det sørges for et høyt nivå med hensyn til miljøvern og offentlig sikkerhet, bedre livskvalitet og bedre 

helse, ettersom veigående kjøretøyer er en betydelig kilde til støy i transportsektoren. 

2) EU-typegodkjenningskrav får allerede anvendelse innenfor rammen av EU-rett som regulerer ulike sider ved 

motorvogners ytelse, for eksempel CO2-utslipp fra biler og lette nyttekjøretøyer, utslipp av forurensende stoffer og 

sikkerhetsstandarder. Tekniske krav i henhold til denne forordning bør utvikles på en måte som sikrer en enhetlig 

metode i hele EU-retten, og som tar hensyn til alle relevante støyfaktorer. 

3) Trafikkstøy er helseskadelig på flere måter. Langvarig støyrelatert stress kan tømme menneskets fysiske reserver og 

forstyrre organenes evne til regulering, slik at de blir mindre effektive. Trafikkstøy er en mulig risikofaktor for utvikling 

av helseproblemer, for eksempel høyt blodtrykk og hjerteinfarkt. Det bør forskes mer på virkningene av trafikkstøy, slik 

det er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF(3). 

4) I rådsdirektiv 70/157/EØF(4) ble medlemsstatenes ulike tekniske krav til tillatt lydnivå for motorvogner og deres 

eksosanlegg harmonisert med sikte på å bidra til det indre markeds opprettelse og virkemåte. For at det indre marked 

skal virke på en tilfredsstillende måte, og for å sikre ensartet og konsekvent anvendelse i hele Unionen, bør nevnte 

direktiv erstattes med denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 26. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 76. 

(2) Europaparlamentets holdning av 6. februar 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 20. februar 2014 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern støy (EFT L 189 av 18.7.2002,  

s. 12). 

(4) Rådsdirektiv 70/157/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på 

motorvogner (EFT L 42 av 23.2.1970, s. 16). 

2020/EØS/18/06 
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5) Denne forordning utgjør en særforordning innenfor rammen av den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 

innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1). Vedlegg IV, VI og XI til nevnte direktiv bør derfor 

endres. 

6) I direktiv 70/157/EØF er det vist til reglement nr. 51 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa  

(UN-ECE) om støyutslipp(2), som angir prøvingsmetoden for støyutslipp, og til UN-ECE-reglement nr. 59 om ensartede 

bestemmelser om godkjenning av reservelyddempingsanlegg(3). Som avtalepart i UN-ECE-overenskomsten av  

20. mars 1958 om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan monteres 

og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av 

disse krav(4) har Unionen besluttet å anvende disse reglementene. 

7) Etter at direktiv 70/157/EØF ble vedtatt, er det flere ganger blitt betydelig endret. Den siste senkingen av lydnivågren-

sene for motorvogner, som ble innført i 1995, har ikke hatt forventet effekt. Studier har vist at prøvingsmetoden som 

benyttes i henhold til nevnte direktiv, ikke lenger avspeiler reell kjøreatferd i bytrafikken. Som det ble påpekt i 

grønnboken om framtidig støypolitikk av 4. november 1996, ble blant annet bidraget fra dekkenes rullestøy til de totale 

støyutslippene undervurdert i prøvingsmetoden. 

8) Ved denne forordning bør det derfor innføres en prøvingsmetode som er forskjellig fra den som er fastlagt i direktiv 

70/157/EØF. Den nye metoden bør bygge på den prøvingsmetoden som ble utgitt av UN-ECEs støyarbeidsgruppe 

(GRB) i 2007, og som innbefatter 2007-utgaven av ISO-standard 362. Resultatene fra overvåkingen av den gamle og 

den nye prøvingsmetoden er framlagt for Kommisjonen. 

9) Den nye prøvingsmetoden anses å være representativ for lydnivåer under normale trafikkforhold, men den er mindre 

representativ for lydnivåer under de verst tenkelige forhold. Det må derfor fastsettes tilleggsbestemmelser om lydutslipp 

i denne forordning. Disse bestemmelsene bør inneholde forebyggende krav som skal dekke kjøretøyets kjøreforhold i 

reell trafikk, utenfor typegodkjenningens kjøresyklus, og som hindrer at motoren finjusteres for at prøvingen skal vise 

lavere utslipp enn de faktiske nivåene (cycle beating). Disse kjøreforholdene er miljømessig relevante, og det er viktig å 

sikre at lydutslippet fra et kjøretøy under reelle kjøreforhold på vei ikke avviker vesentlig fra det som kan forventes av 

prøvingsresultatet fra typegodkjenningen av det bestemte kjøretøyet. 

10) Ved denne forordning bør også lydnivågrensene senkes ytterligere. Den bør ta hensyn til de nye, strengere støykravene 

for motorvogndekk i europaparlaments- og rådsforordning nr. 661/2009(5). Det bør også tas hensyn til undersøkelser der 

det er pekt på ubehag og helseskadelige virkninger av trafikkstøy, og tilhørende kostnader og fordeler. 

11) De generelle grenseverdiene bør senkes for alle støykilder i motorvognen, herunder luftinntaket til motor og eksos-

anlegg, samtidig som det tas hensyn til dekkenes bidrag til støyreduksjon som nevnt i forordning (EF) nr. 661/2009. 

12) Kapittel III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(6), som pålegger medlemsstatene å utføre 

markedstilsyn og kontroll med produkter som bringes inn i EU-markedet, får anvendelse på de produktene som omfattes 

av denne forordning.  

  

(1) 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 kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Reglement nr. 51 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

motorvogner med minst fire hjul med hensyn til støyutslipp (EUT L 137 av 30.5.2007, s. 68). 

(3) Reglement nr. 59 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

reservelyddempingsanlegg (EUT L 326 av 24.11.2006, s. 43). 

(4) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert avtale av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

(5) 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). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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13) Støy er et mangefasettert problem, med flere kilder og faktorer som innvirker på lyden som oppfattes av mennesker, og 

hvordan de påvirkes av den. Kjøretøyenes lydnivå avhenger til dels av miljøet der kjøretøyene blir brukt, særlig av 

kvaliteten på veiinfrastrukturen, og det er derfor behov for en mer integrert metode. I henhold til direktiv 2002/49/EF 

skal det jevnlig utarbeides strategiske støykart, blant annet for større veier. Den informasjon disse kartene gir, kan 

legges til grunn for framtidig forskning på ekstern støy generelt og veidekkestøy spesielt, for oversikter over anbefalt 

praksis i forbindelse med teknologisk utvikling av veikvaliteten, og for en klassifisering av veidekketyper dersom det er 

hensiktsmessig. 

14) I Fellesskapets sjette handlingsprogram for miljøet(1) er det satt opp en ramme for utforming av Unionens miljøpolitikk 

for tidsrommet 2002–2012. Programmet oppfordrer til tiltak mot støyforurensning, slik at antallet personer som påvirkes 

jevnlig og over lang tid av gjennomsnittlige støynivåer, særlig fra trafikk, blir vesentlig redusert. 

15) Tekniske tiltak for å redusere lydnivået i motorvogner må oppfylle en rekke innbyrdes motstridende krav, for eksempel 

krav om å redusere støy og utslipp av forurensende stoffer og bedre sikkerheten, samtidig som kjøretøyet skal være så 

billig og effektivt som mulig. I sitt forsøk på å oppfylle alle disse kravene like godt og finne en balanse mellom dem 

støter bilindustrien altfor ofte på grensene for det som i dag er teknisk mulig. Kjøretøykonstruktører har gjentatte ganger 

klart å flytte disse grensene ved å ta i bruk nye og nyskapende materialer og metoder. EU-retten bør fastlegge en tydelig 

ramme for nyskaping som det er mulig å oppnå innenfor en realistisk tidsramme. Denne forordning fastlegger en slik 

ramme og stimulerer dermed umiddelbart til nyskaping i tråd med samfunnets behov, samtidig som den ikke på noen 

måte begrenser den økonomiske friheten som er helt avgjørende for industrien. 

16) Støyforurensning er først og fremst et lokalt problem, men problemet krever løsning på unionsplan. Det første skrittet i 

enhver bærekraftig politikk for å begrense støyutslipp bør være å finne fram til tiltak som reduserer lydnivåene ved 

kilden. Ettersom målet for denne forordning er støy fra motorvogner, og ettersom denne støykilden per definisjon er 

mobil, strekker nasjonale tiltak alene ikke til. 

17) Informasjon til forbrukere og offentlige myndigheter om lydutslipp vil kunne påvirke beslutninger om kjøp og 

framskynde overgangen til en mer stillegående kjøretøypark. Produsentene bør følgelig opplyse om motorvognenes 

lydnivåer på utsalgsstedet og i det tekniske reklamematerialet. En etikett, som kan sammenlignes med etikettene som 

benyttes til å opplyse om CO2-utslipp, drivstofforbruk og dekkstøy, bør opplyse forbrukeren om en motorvogns 

lydutslipp. Kommisjonen bør gjennomføre en konsekvensanalyse av vilkårene for merking av luftforurensnings- og 

støynivåer, og av arbeidet med forbrukeropplysning. Konsekvensanalysen bør ta høyde for de ulike kjøretøytypene som 

omfattes av denne forordning (herunder rent elektriske kjøretøyer), og den virkning en slik merking kan få for 

bilindustrien. 

18) For å redusere trafikkstøyen bør offentlige myndigheter kunne vedta stimuleringstiltak som oppmuntrer til bruk av mer 

stillegående kjøretøyer. 

19) De miljømessige fordelene ved elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer har gitt betydelig redusert støy 

fra slike kjøretøyer. Dette har ført til at blinde og synshemmede fotgjengere og syklister, sammen med andre trafikanter, 

har mistet en viktig lydkilde som de har kunnet bruke til å oppdage kjøretøyer som nærmer seg, som er i nærheten, eller 

som er på vei vekk. Derfor er industrien i ferd med å utvikle akustiske kjøretøyvarslingssystemer (Acoustic Vehicle 

Alerting Systems, AVAS) som skal kompensere for manglende lydsignaler fra elektriske hybridkjøretøyer og rent 

elektriske kjøretøyer. Egenskapene til slike AVAS montert i kjøretøyer bør harmoniseres. I arbeidet med å utvikle 

AVAS bør det tas hensyn til den samlede støypåvirkningen i omgivelsene. 

20) Kommisjonen bør undersøke hvilken mulighet som ligger i aktive sikkerhetssystemer i mer stillegående kjøretøyer, som 

elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer, for lettere å kunne nå målet om å bedre sikkerheten for utsatte 

trafikanter i byområdene, for eksempel blinde, synshemmede og hørselshemmede fotgjengere, syklister og barn. 

21) Kjøretøyenes lydnivå virker direkte inn på unionsborgernes livskvalitet, særlig i byområder der det er få eller ingen 

offentlige elektriske transportmidler eller tunnelbaner, eller infrastruktur for syklister eller fotgjengere. Det bør også tas 

hensyn til Europaparlamentets mål om at antallet brukere av offentlige transportmidler skal fordobles, som er nedfelt i 

dets resolusjon av 15. desember 2011 om et veikart for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram 

(EFT L 242 av 10.09.2002, s. 1). 
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og ressurseffektivt transportsystem(1). Kommisjonen og medlemsstatene bør, i samsvar med nærhetsprinsippet, fremme 

offentlig transport, gange og sykling med sikte på å redusere støyforurensningen i byområdene. 

22) Et kjøretøys lydnivå avhenger til dels av hvordan det blir kjørt, og hvor godt det blir vedlikeholdt etter at det er kjøpt. 

Det bør derfor treffes tiltak for å bevisstgjøre allmennheten i Unionen om viktigheten av en jevn kjørestil og å holde seg 

innenfor de fartsgrenser som gjelder i hver enkelt medlemsstat. 

23) For å forenkle Unionens regelverk om typegodkjenning, i tråd med anbefalingene i rapporten fra CARS 21 fra 2007, bør 

denne forordning bygge på UN-ECE-reglement nr. 51 med hensyn til prøvingsmetode, og på nr. 59 med hensyn til 

reservelyddempingsanlegg. 

24) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å tilpasse visse krav i denne forordnings vedlegg I, IV, VIII og X til den 

tekniske utviklingen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommi-

sjonen med hensyn til endring av bestemmelser om prøvingsmetoder og lydnivåer i disse vedleggene. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

Kommisjonen bør, når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter oversendes 

samtidig til Europaparlamentet og til Rådet, til rett tid og på hensiktsmessig måte. 

25) Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette administrative og tekniske krav til EU-typegodkjenning av alle 

nye kjøretøyer med hensyn til lydnivå, og av reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er typegodkjent 

som separate tekniske enheter og er beregnet på disse kjøretøyene, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 

og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene. 

26) Som følge av anvendelsen av de nye rammereglene som er fastsatt i henhold til denne forordning, bør direktiv 

70/157/EØF oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes administrative og tekniske krav til EU-typegodkjenning av alle nye kjøretøyer i de gruppene som 

er nevnt i artikkel 2, med hensyn til deres lydnivå, og av reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er 

typegodkjent som separate tekniske enheter og konstruert og bygd for kjøretøyer i gruppe M1 og N1, med sikte på å gjøre det 

lettere å registrere, selge og ta i bruk kjøretøyene i Unionen. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1, M2, M3, N1, N2 og N3 som definert i vedlegg II til direktiv 

2007/46/EF, og på reservelyddempingsanlegg og komponenter til dem som er typegodkjent som separate tekniske enheter og 

konstruert og bygd for kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

Videre menes med 

1) «typegodkjenning av et kjøretøy» den framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 i direktiv 2007/46/EF med hensyn til 

lydnivåer,  

  

(1) EUT C 168 E av 14.6.2013, s. 72. 
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2) «kjøretøytype» en gruppe motorvogner som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder, slik som: 

a) for kjøretøyer i gruppe M1, M2 ≤ 3500 kg og N1 prøvd i samsvar med punkt 4.1.2.1 i vedlegg II: 

i) karosseriets form eller materialer (særlig motorrommet og dets lyddemping), 

ii) motortype (f.eks. elektrisk tenning eller kompresjonstenning, to- eller firetakt, stempelmotor eller rotasjonsmotor), 

antall sylindrer og slagvolum, antall og type forgassere eller innsprøytingssystem, ventilplassering eller type 

elektrisk motor, 

iii) nominell største nettoeffekt og tilsvarende motorturtall, men dersom forskjeller i nominell største effekt og 

tilsvarende motorturtall bare skyldes ulik kartlegging av motoren, kan disse kjøretøyene anses å være av samme 

type, 

iv) lyddempingsanlegg, 

b) for kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 prøvd i samsvar med punkt 4.1.2.2 i vedlegg II: 

i) karosseriets form eller materialer (særlig motorrommet og dets lyddemping), 

ii) motortype (f.eks. elektrisk tenning eller kompresjonstenning, to- eller firetakt, stempelmotor eller rotasjonsmotor), 

antall sylindrer og slagvolum, type innsprøytingssystem, ventilplassering, nominelt turtall (S) eller type elektrisk 

motor, 

iii) kjøretøyer med samme motortype og/eller forskjellige girutvekslingsforhold kan anses som kjøretøyer av samme 

type. 

Dersom forskjellene i bokstav b) gir forskjellige intervaller for prøvingsparametrer, som beskrevet i punkt 4.1.2.2 i 

vedlegg II, skal imidlertid disse forskjellene anses som en typeendring, 

3) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største massen tildelt et kjøretøy på grunnlag av dets konstruksjonsegenskaper 

og beregnede ytelse; største teknisk tillatte totalmasse for en tilhenger eller semitrailer omfatter den statiske massen som 

overføres til trekkvognen når den er tilkoplet, 

4) «nominell største nettoeffekt» (Pn) motoreffekten uttrykt i kW og målt etter UNECE-metoden i henhold til UNECE-

reglement nr. 85(1). 

Dersom nominell største nettoeffekt oppnås ved flere motorturtall, skal det høyeste motorturtallet benyttes. 

5) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen av et kjøretøy, med alt utstyr som er montert uten å medføre 

ytterligere spesifikasjoner av konfigurasjon eller utstyrsnivå, men med alt utstyr som kreves i henhold til de rettsaktene som 

er nevnt i vedlegg IV eller vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, 

6) «førerens masse» en nominell masse på 75 kg på referansepunktet for førerens sitteplass, 

7) «kjøretøyets masse i driftsferdig stand» (mro) 

a) for motorvogner: 

kjøretøyets masse, med drivstofftanken(e) fylt til minst 90 % av sin kapasitet, herunder førerens masse, massen av 

drivstoff og væske, med standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner og, når det er montert, massen av 

karosseri, førerhus, kopling og reservehjul samt verktøy,  

  

(1) Reglement nr. 85 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

forbrenningsmotorer eller elektrisk framdrift beregnet på framdrift av motorvogner i gruppe M og N med hensyn til måling av nettoeffekt 

og største effekt per 30 minutter med elektrisk framdrift (EUT L 326 av 24.11.2006, s. 55). 
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b) for tilhengere: 

kjøretøyets masse, herunder drivstoff og væsker, med standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner og, 

når det er montert, massen av karosseri, førerhus, ekstra kopling(er), reservehjul og verktøy, 

8) «nominelt turtall» (S) angitt motorturtall i min–1 (o/min) der motoren yter nominell største nettoeffekt i henhold til  

UN-ECE-reglement nr. 85 eller, når nominell største nettoeffekt oppnås ved flere motorturtall, det høyeste av disse 

turtallene, 

9) «forholdet effekt/masse» (PMR) en tallverdi beregnet i samsvar med formelen i punkt 4.1.2.1.1 i vedlegg II, 

10) «referansepunkt» et av følgende punkter: 

a) for kjøretøyer i gruppe M1 og N1: 

i) for kjøretøyer med motoren foran, kjøretøyets front, 

ii) for kjøretøyer med motoren i midten, kjøretøyets midtpunkt, 

iii) for kjøretøyer med motoren bak, kjøretøyets bakre ende, 

b) for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3, den siden på motoren som er nærmest kjøretøyets front. 

11) «målakselerasjon» akselerasjon i bytrafikk med gasspedalen delvis inne, utledet ved statistiske undersøkelser, 

12) «motor» energikilde uten tilbehør som kan demonteres, 

13) «referanseakselerasjon» den akselerasjonen som kreves under akselerasjonsprøving på testbanen, 

14) «vektingsfaktor for girutvekslingsforhold» (k) en dimensjonsløs tallverdi som benyttes til å kombinere prøvingsresultatene 

for to girutvekslingsforhold i forbindelse med akselerasjonsprøving og prøving med konstant hastighet, 

15) «deleffektfaktor» (kP) en dimensjonsløs tallverdi som benyttes til vektet kombinasjon av resultatene fra akselerasjons-

prøving og prøving med konstant hastighet, 

16) «forakselerasjon» det å benytte en betjeningsinnretning for akselerasjon før AA’ for å oppnå stabil akselerasjon mellom 

AA’ og BB’ som nevnt i figur 1 i tillegget til vedlegg II, 

17) «låste girutvekslingsforhold» overføringskontroll slik at det ikke er mulig å skifte gir under en prøving 

18) «lyddempingsanlegg» et komplett sett med de komponentene som er nødvendige for å begrense støyen fra en motor og 

dens eksos, 

19) «lyddempingsanlegg av ulike typer» lyddempingsanlegg som er vesentlig forskjellige på minst ett av følgende områder: 

a) komponentenes handelsnavn eller varemerke, 

b) egenskapene til materialene i komponentene, med unntak av overflatebehandlingen, 

c) komponentenes form eller størrelse, 

d) virkemåten til minst én av komponentene, 

e) monteringen av komponentene, 

f) antall lyddempingsanlegg eller komponenter,  
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20) «familie av lyddempingsanlegg eller komponenter til lyddempingsanlegg» en gruppe lyddempingsanlegg eller kompo-

nenter til dem der samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f) Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet, 

21) «reservelyddempingsanlegg» en del av et lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som er beregnet brukt på et 

kjøretøy, men som ikke er en del av den typen som var montert på kjøretøyet da det ble levert inn til EU-typegodkjenning 

i henhold til denne forordning, 

22) «akustisk kjøretøyvarslingssystem» (AVAS) et system for elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer som 

avgir lyd for å gjøre fotgjengere og andre trafikanter oppmerksom på kjøretøyet, 

23) «utsalgssted» et sted der kjøretøyer lagres og tilbys for salg til forbrukerne, 

24) «teknisk reklamemateriale» tekniske håndbøker, brosjyrer, foldere og kataloger, enten de er i trykt, elektronisk eller 

direktekoplet format, samt nettsteder som har som formål å reklamere for kjøretøyer overfor allmennheten. 

Artikkel 4 

Medlemsstatenes alminnelige forpliktelser 

1.  Med forbehold for datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning, og med 

forbehold for artikkel 23 i direktiv 2007/46/EF, skal medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå nekte å gi EU-typegod-

kjenning for en type motorvogn som ikke oppfyller kravene i denne forordning. 

2.  Fra 1. juli 2016 skal medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå nekte å gi EU-typegodkjenning til en type 

reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som anses som en separat teknisk enhet som ikke oppfyller kravene i 

denne forordning. 

Medlemsstatene skal fortsatt gi EU-typegodkjenning i henhold til direktiv 70/157/EØF til et reservelyddempingsanlegg, eller 

komponenter til det, som anses som en separat teknisk enhet beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før datoene da de 

enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning. 

3.  Med forbehold for datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning, skal 

medlemsstatene med begrunnelse i tillatt lydnivå anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer ikke lenger er gyldige i henhold 

til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal nedlegge forbud mot å registrere, selge og ta i bruk slike kjøretøyer dersom de ikke 

oppfyller kravene i denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal med begrunnelse i tillatt lydnivå tillate salg og ibruktaking av et reservelyddempingsanlegg, eller 

komponenter til det, som separat teknisk enhet dersom den er i samsvar med en type som er EU-typegodkjent i samsvar med 

denne forordning. 

Medlemsstatene skal tillate salg og ibruktaking av reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, som er EU-typegod-

kjent som separate tekniske enheter i henhold til direktiv 70/157/EØF og er beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før 

datoene da de enkelte fasene får anvendelse i henhold til vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

Produsentenes alminnelige forpliktelser 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer og deres motor og lyddempingsanlegg er konstruert, bygd og montert slik at de 

oppfyller kravene i denne forordning ved normal bruk, selv om det ikke er til å unngå at de utsettes for vibrasjoner.  
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2.  Produsentene skal sikre at lyddempingsanlegg er konstruert, bygd og montert slik at de i rimelig grad er bestandige mot 

korrosjonen de utsettes for, bruksvilkårene for kjøretøyer tatt i betraktning, herunder regionale klimaforskjeller. 

3.  Produsenten er ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for å sikre 

produksjonssamsvar, uansett om produsenten er direkte involvert i alle stadier av produksjonen av et kjøretøy, et anlegg, en 

komponent eller en separat tekniske enhet. 

Artikkel 6 

Tilleggsbestemmelser om lydutslipp (ASEP) 

1.  Denne artikkel får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og N1 utstyrt med forbrenningsmotor med originale 

lyddempingsanlegg fra produsenten, og på reservelyddempingsanlegg beregnet på disse kjøretøygruppene i samsvar med 

vedlegg IX. 

2.  Kjøretøyer og reservelyddempingsanlegg skal oppfylle kravene i vedlegg VII. 

3.  Kjøretøyer og reservelyddempingsanlegg skal anses å oppfylle kravene i vedlegg VII uten ytterligere prøving dersom 

produsenten gir godkjenningsmyndigheten teknisk dokumentasjon på at forskjellen mellom kjøretøyets høyeste og laveste 

motorturtall ved BB’, som nevnt i figur 1 i tillegget til vedlegg II, ikke overstiger 0,15 x S under noen prøvingsforhold som 

ligger innenfor kontrollområdet for ASEP som definert i punkt 2.3 i vedlegg VII, med hensyn til vilkårene fastsatt i vedlegg II. 

4.  Lydutslippet fra kjøretøyet eller reservelyddempingsanlegget under normale kjøreforhold på vei, som er forskjellige fra 

forholdene under typegodkjenningsprøvingen oppført i vedlegg II og vedlegg VII, skal ikke avvike betydelig fra prøvings-

resultatet. 

5.  Produsenten skal ikke med hensikt endre, justere eller innføre mekaniske, elektriske, termiske eller andre innretninger 

eller prosedyrer som ikke fungerer under normale kjøreforhold på vei, utelukkende for det formål å oppfylle kravene til 

lydutslipp i denne forordning. 

6.  I søknaden om typegodkjenning skal produsenten avgi en erklæring, utformet i samsvar med malen i tillegget til  

vedlegg VII, om at den kjøretøytypen eller det reservelyddempingsanlegget som skal godkjennes, oppfyller kravene i denne 

artikkel. 

7.  Nr. 1–6 får ikke anvendelse på kjøretøyer i gruppe N1 dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Slagvolumet overstiger ikke 660 cm3, og forholdet effekt/masse beregnet på grunnlag av største teknisk tillatte totalmasse 

overstiger ikke 35. 

b) Nyttelasten er minst 850 kg, og forholdet effekt/masse beregnet på grunnlag av største teknisk tillatte totalmasse overstiger 

ikke 40. 

Artikkel 7 

Forbrukeropplysning og merking 

Kjøretøyprodusenter og distributører skal bestrebe seg på å sikre at det enkelte kjøretøys lydnivå i desibel (dB(a)), målt i 

samsvar med denne forordning, vises på et lett synlig sted på utsalgsstedet og i teknisk reklamemateriell. 

På bakgrunn av erfaringene fra anvendelsen av denne forordning skal Kommisjonen innen 1. juli 2018 gjennomføre en 

omfattende konsekvensanalyse av vilkårene for merking av luftforurensnings- og støynivåer, og av arbeidet med forbruker-

opplysning. Kommisjonen skal gi Europaparlamentet og Rådet en rapport om resultatene av analysen og eventuelt framlegge et 

forslag til regelverk.  
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Artikkel 8 

Akustisk kjøretøyvarslingssystem (AVAS) 

Produsentene skal innen 1. juli 2019 montere akustiske systemer for varsling om kjøretøy som oppfyller kravene i vedlegg VIII 

i nye typer elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer. Produsentene skal innen 1. juli 2021 montere akustiske 

systemer for varsling om kjøretøy i alle nye elektriske hybridkjøretøyer og rent elektriske kjøretøyer. Når produsentene velger å 

installere akustiske systemer for varsling om kjøretøy før disse datoene, skal de sørge for at disse systemene oppfyller kravene i 

vedlegg VIII. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 innen 1. juli 2017 for å gjennomgå 

vedlegg VIII og inkludere mer detaljerte krav til akustiske systemer for varsling om kjøretøy eller til aktive sikkerhetssystemer, 

der det tas hensyn til UN-ECEs arbeid på dette området. 

Artikkel 9 

Endring av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med sikte på å endre vedlegg I, IV, VIII 

og X for å tilpasse dem til den tekniske utviklingen. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Den myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som er nevnt i artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9, gis Kommisjonen for et 

tidsrom på fem år fra 16. juni 2014. 

3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9, kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegeringen av myndighet som er angitt i 

beslutningen, opphører. Tilbakekallingen får virkning dagen etter at beslutningen er offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i 

kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 2 eller artikkel 9 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse innen to måneder fra de har mottatt underretning om rettsakten, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før denne fristen utløper har underrettet Kommisjonen om at de ikke har innsigelser. Denne fristen 

forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 11 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal gjennomføre og offentliggjøre en detaljert undersøkelse om lydnivågrenser innen 1. juli 2021. Under-

søkelsen skal ta utgangspunkt i kjøretøyer som oppfyller de nyeste kravene i regelverket. På grunnlag av konklusjonene fra 

undersøkelsen skal Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et forslag til regelverk. 

Artikkel 12 

Endringer i direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 
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Artikkel 13 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fram til 30. juni 2019 kan ISO 10844:1994 benyttes som alternativ til ISO 10844:2011 til å kontrollere testbanens 

samsvar som beskrevet i punkt 3.1.1 i vedlegg II. 

2.  Kjøretøyer med serielt hybrid drivverk som har en forbrenningsmotor uten mekanisk kopling til framdriftssystemet, 

unntas fra kravene i artikkel 6 fram til 30. juni 2019. 

Artikkel 14 

Oppheving 

1.  Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 annet ledd og artikkel 4 nr. 4 annet ledd oppheves direktiv 70/157/EØF med virkning 

fra 1. juli 2027. 

2.  Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse 

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

2.  Den får anvendelse fra 1. juli 2016. 

3.  Punkt 3.1.1 i vedlegg II får anvendelse fra 1. juli 2019. 

4.  Del B i vedlegg XI får anvendelse fra 1. juli 2027. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

EU-TYPEGODKJENNING MED HENSYN TIL EN KJØRETØYTYPES LYDNIVÅ 

1.  SØKNAD OM EU-TYPEGODKJENNING AV EN KJØRETØYTYPE 

1.1.  Søknad om EU-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til lydnivå i henhold til artikkel 7 nr. 1 og 2 i direktiv 

2007/46/EF skal inngis av kjøretøyprodusenten. 

1.2.  En modell for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1. 

1.3.  Kjøretøyprodusenten skal innlevere et kjøretøy som er representativt for typen som skal godkjennes, til den tekniske 

instansen som har ansvaret for prøvingene. Ved utvelgelse av kjøretøyet som er representativt for typen, skal den 

tekniske instansen som har ansvaret for prøvingene, gjøre dette til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. Virtuelle 

prøvingsmetoder kan brukes som hjelp til å treffe beslutning under utvalgsprosessen. 

1.4.  På anmodning fra den tekniske instansen skal det også innleveres et eksemplar av lyddempingsanlegget og en motor 

med minst samme slagvolum og største effekt som den motoren som er montert i kjøretøyet som skal godkjennes. 

2.  MERKING 

2.1.  Komponentene til eksosanlegget og innsugingsanlegget, unntatt monteringsdeler og rør, skal ha følgende merking: 

2.1.1.  Varemerket eller handelsnavnet til produsenten av anleggene og deres komponenter. 

2.1.2.  Produsentens handelsbetegnelse. 

2.2.  Merkingen nevnt i punkt 2.1.1 og 2.1.2 skal være lett leselig og ikke kunne slettes, selv når anlegget er montert på 

kjøretøyet. 

3.  UTSTEDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE 

3.1.  Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og eventuelt 

artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2007/46/EF. 

3.2.  En modell for EU-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2. 

3.3.  Hver kjøretøytype som typegodkjennes, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 

2007/46/EF. En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype. 

3.3.1.  Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, skal del 3 av typegodkjenningsnummeret 

etterfølges av bokstaven «A». Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, skal del 3 av 

typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «B». Dersom kjøretøytypen overholder grenseverdiene for fase 3 i 

vedlegg III, skal del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «C». 

4.  ENDRINGER I EU-TYPEGODKJENNINGER 

Ved endring av en type som er godkjent i henhold til denne forordning, får artikkel 13, 14, 15 og 16 og artikkel 17 nr. 4 

i direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

5.  TILTAK FOR PRODUKSJONSSAMSVAR 

5.1.  Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med kravene i artikkel 12 i direktiv 2007/46/EF. 

5.2.  Særlige bestemmelser: 

5.2.1.  Prøvingene som er fastsatt i vedlegg VI til denne forordning, skal tilsvare dem som er nevnt i punkt 2.3.5 i vedlegg X til 

direktiv 2007/46/EF. 

5.2.2.  Kontrollene nevnt i punkt 3 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF skal vanligvis utføres hvert annet år. 

 _____  
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Tillegg 1 

Opplysningsdokument nr.  i henhold til vedlegg I til direktiv 2007/46/EF om EU-typegodkjenning av et kjøretøy med 

hensyn til tillatt lydnivå 

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til det formatet. 

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om 

ytelse. 

0.  GENERELT 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ........................................................................................................................  

0.2.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type(b):  .......................................................................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  ...........................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(c): ...................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...............................................................................................................................  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ............................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ......................................................................................  

1.  KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ...................................................................................  

1.3.  Antall aksler og hjul(4):  ...........................................................................................................................................  

1.3.3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):  ............................................................................................  

1.6.  Motorens plassering og innretning:  .........................................................................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER(F)(G)(7) (I KG OG MM) (SE EV. TEGNING) 

2.4.  Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig):  .............................................................................................................  

2.4.1.  For understell uten karosseri:  ..................................................................................................................................  

2.4.1.1.  Lengde(g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.1.2.  Bredde(g7):  ...............................................................................................................................................................  

2.4.2.  For understell med karosseri:  ..................................................................................................................................  

2.4.2.1.  Lengde(g5):  ..............................................................................................................................................................  

2.4.2.2.  Bredde(g7):  ...............................................................................................................................................................  

2.6.  Masse i driftsferdig stand(h) 

a) Minste og største for hver variant:  ....................................................................................................................  

b) Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  ..............................................................................................  

2.8.  Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3):  .................................................................................  

3.  MOTOR(Q) 

3.1. Motorprodusent:  ......................................................................................................................................................  

3.1.1.  Produsentens motorkode (påført på motoren eller identifisert på annen måte):  ......................................................   
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3.2.  Forbrenningsmotor 

3.2.1.1.  Virkemåte: Elektrisk tenning / kompresjonstenning, firetakt/totakt(1) 

3.2.1.2.  Antall sylindrer og deres innretning:  .......................................................................................................................  

3.2.1.2.3.  Tenningsrekkefølge:  ................................................................................................................................................  

3.2.1.3.  Slagvolum(m): … cm3 

3.2.1.8.  Største nettoeffekt(n) ... kW ved ... min–1 (angitt av produsenten) 

3.2.4.  Drivstofftilførsel 

3.2.4.2.  Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1) 

3.2.4.2.2.  Virkemåte: Direkte innsprøyting / forkammer / virvelkammer(1) 

3.2.4.2.4.  Regulator 

3.2.4.2.4.1.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

3.2.4.2.4.2.1.  Turtall der avreguleringen begynner under belastning: … min–1 

3.2.4.3.  Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1) 

3.2.4.3.1.  Virkemåte: Innsugingsmanifold (ettpunkt / flerpunkt(1)) / direkte innsprøyting / annet (spesifiser)(1)): 

3.2.8.  Innsugingsanlegg 

3.2.8.1.  Overlader: ja/nei(1) 

3.2.8.4.2.  Luftfilter, tegninger:  ......................................................................................................................................... eller 

3.2.8.4.2.1.  Merke(r):  .................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.2.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.3.  Innsugingslyddemper, tegninger:  ..................................................................................................................... eller 

3.2.8.4.3.1.  Merke(r):  .................................................................................................................................................................  

3.2.8.4.3.2.  Type(r):  ...................................................................................................................................................................  

3.2.9.  Lyddempingsanlegg 

3.2.9.2.  Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget:  .......................................................................................................  

3.2.9.4.  Lydpotte(r):  .............................................................................................................................................................  

Lydpotte(r)s type og merking:  .................................................................................................................................  

Dersom det er relevant for utvendig støy, støydempende tiltak i motorrommet og på motoren:   

3.2.9.5.  Plassering av eksosutløpet:  ......................................................................................................................................  

3.2.9.6.  Lydpotte som inneholder fibermaterialer:  ...............................................................................................................  

3.2.12.2.1.  Katalysator: ja/nei(1) 

3.2.12.2.1.1.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysningene nedenfor angis for hver enkelt enhet): .....................  

3.2.12.2.6.  Partikkelfelle: ja/nei(1) 

3.3.  Elektrisk motor 

3.3.1.  Type (vikling, magnetisering):  ................................................................................................................................  

3.3.1.1.  Største effekt per time: … kW 

3.3.1.2.  Driftsspenning: ... V 
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3.4.  Motorer eller kombinasjoner av motorer 

3.4.1.  Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

3.4.2.  Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading(1) 

3.4.3. Driftsbryter: med/uten(1) 

3.4.3.1.  Driftsinnstillinger som kan velges 

3.4.3.1.1.  Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

3.4.3.1.2.  Bare drivstoffdrift: ja/nei(1) 

3.4.3.1.3.  Hybriddrift: ja/nei(1) (dersom ja, gis en kort beskrivelse):  ......................................................................................  

3.4.5.  Elektrisk motor (separat beskrivelse av hver enkelt motortype) 

3.4.5.1.  Merke:  .....................................................................................................................................................................  

3.4.5.2.  Type:  .......................................................................................................................................................................  

3.4.5.4.  Største effekt: … kW 

4.  KRAFTOVERFØRING(P) 

4.2.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):  ...........................................................................................................  

4.6.  Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens turtall og 

utgående aksels turtall) 

Differensialens utveksling(er) 

(forhold mellom utgående aksels turtall 

og drivhjulenes turtall) 

Samlet utveksling 

Maksimum for CVT(*) 

1 

2 

3 

… 

Minimum for CVT(*) 

Revers 

   

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring 

4.7.  Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q):  ..........................................................................................  

6.  HJULOPPHENG 

6.6.  Dekk og hjul 

6.6.1.  Dekk-/hjulkombinasjon(er) 

a) For dekk angis dimensjonsbetegnelse, indeks for belastningskapasitet og symbol for hastighetskategori. 

b) For hjul angis felgdimensjon(er) og innpressingsdybde(r). 

6.6.2.  Øvre og nedre grense for rulleradius 

6.6.2.1.  Aksel 1:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.2.  Aksel 2:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.3.  Aksel 3:  ...................................................................................................................................................................  

6.6.2.4.  Aksel 4:  ...................................................................................................................................................................  

osv.   
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9.  KAROSSERI 

9.1.  Karosseritype med bruk av kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF:  .......................................  

9.2.  Materialer og konstruksjon:  .....................................................................................................................................  

12.  DIVERSE 

12.5.  Opplysninger om eventuelle innretninger, uavhengig av motoren, som er beregnet på å redusere støy (dersom de 

ikke omfattes av andre rubrikker):  ..........................................................................................................................  

Dato: 

Underskrift: 

Stilling: 

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for EU-typegodkjenningsdokument 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

Myndighetens stempel 

Melding om 

typegodkjenning(1) 

utvidelse av typegodkjenning(1) 

avslag på typegodkjenning(1) 

tilbakekalling av typegodkjenning(1) 

av en kjøretøytype med hensyn til lydnivå (forordning (EU) nr. 540/2014). 

Typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.3.  Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type(2):  .......................................................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  .....................................................................................................................  

3.  Prøvingsrapportens dato:  ...........................................................................................................................................................  

4.  Prøvingsrapportens nummer:  ....................................................................................................................................................  

5.  Eventuelle merknader: Se tilføyelse 

6.  Sted:  ..........................................................................................................................................................................................  

7.  Dato:  .........................................................................................................................................................................................  

8.  Underskrift: 

Vedlegg: Opplysningspakke 

 Prøvingsrapport (for systemer) / prøvingsresultater (for hele kjøretøyer) 

 _____   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegodkjennings-

dokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i vedlegg IIA til direktiv 2007/46/EF. 
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Tilføyelse 

til EU-typegodkjenningsdokument nr. … 

1.  Tilleggsopplysninger 

1.1. Motor 

1.1.1. Motorprodusent: ...................................................................................................................................................................  

1.1.2. Produsentens motorkode: .....................................................................................................................................................  

1.1.3. Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor) … kW(1) 

1.1.4. Overlader(e), varemerke og type: .........................................................................................................................................  

1.1.5. Luftfilter, merke og type: .....................................................................................................................................................  

1.1.6. Innsugingslyddemper(e), merke og type: .............................................................................................................................  

1.1.7. Lydpotte(r), merke og type: .................................................................................................................................................  

1.1.8. Katalysator(er), merke og type: ............................................................................................................................................  

1.1.9. Partikkelfelle(r), merke og type: ..........................................................................................................................................  

1.2. Kraftoverføring 

1.2.1. Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): 

1.3. Innretninger, uavhengig av motoren, som er beregnet på å redusere støy: 

2. Prøvingsresultater 

2.1. Lydnivå for kjøretøy i bevegelse: … dB(A) 

2.2.  Lydnivå for stillestående kjøretøy: … dB(A) ved … min-1 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft/driftsbrems: … dB(A) 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft/parkeringsbrems: … dB(A) 

2.2.1.  Lydnivå for trykkluft, når trykkregulatoren aktiveres: … dB(A) 

2.3.  Opplysninger som gjør det lettere å foreta samsvarsprøving av elektriske hybridkjøretøyer i drift dersom en 

forbrenningsmotor ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille 

2.3.1.  Gir (i) eller valgt prøvingsposisjon for girspaken: ...............................................................................................................  

2.3.2.  Omkoplerens posisjon under måling Lwot,(i) (dersom omkopler er montert) .........................................................................  

2.3.3.  Forakselerasjonens lengde lPA … m 

2.3.4.  Kjøretøyets hastighet når akselerasjonen begynner … km/t 

2.3.5.  Lydtrykknivå Lwot,(i) … dB(A) 

3.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

 _____   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG II 

METODER OG INSTRUMENTER TIL MÅLING AV STØY FRA MOTORVOGNER 

1.  MÅLEMETODER 

1.1. Støyen fra kjøretøytypen som er innlevert til EU-godkjenning, skal måles med de to metodene som er beskrevet i 

dette vedlegg, for kjøretøyet i bevegelse og for kjøretøyet når det står stille. For et elektrisk hybridkjøretøy med en 

forbrenningsmotor som ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille, skal støyen måles bare med kjøretøyet i 

bevegelse. 

For kjøretøyer med en største teknisk tillatte totalmasse over 2 800 kg skal det foretas en ytterligere måling av 

trykkluftstøy når kjøretøyet står stille, i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V, dersom det motsvarende 

bremseutstyret er en del av kjøretøyet. 

1.2.  Verdiene som måles i samsvar med de prøvene som er nevnt i punkt 1.1 i dette vedlegg, skal føres inn i prøvings-

rapporten, og på et skjema som samsvarer med modellen i tillegg 2 til vedlegg I. 

2.  MÅLEINSTRUMENTER 

2.1. Akustiske målinger 

Apparatet som benyttes til å måle lydnivået, skal være en presisjonslydmåler eller tilsvarende målesystem som 

oppfyller kravene til instrumenter i klasse 1 (herunder den anbefalte vindskjermen dersom den brukes). Disse 

kravene er angitt i IEC 61672-1:2002: Precision sound level meters, andre utgave, fra Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC). 

Målingene skal utføres med det akustiske måleinstrumentet innstilt på «fast response» og med den A-vektede 

kurven som også er beskrevet i IEC 61672-1:2002. Dersom det benyttes et system med periodisk kontroll av det 

A-vektede lydtrykknivået, skal avlesningen skje med tidsintervaller som ikke overstiger 30 ms (millisekunder). 

Instrumentene skal vedlikeholdes og kalibreres slik instrumentprodusenten har bestemt. 

2.2.  Oppfyllelse av kravene 

De akustiske måleinstrumentenes samsvar skal dokumenteres med et gyldig samsvarssertifikat. Et samsvars-

sertifikat skal anses som gyldig dersom sertifiseringen av samsvar med standardene har funnet sted i løpet av de 

siste 12 månedene for lydkalibreringsinnretningen, og i løpet av de siste 24 månedene for instrumentsystemet. All 

samsvarsprøving skal utføres av et laboratorium som er godkjent til å foreta kalibreringer i samsvar med de 

relevante standardene. 

2.3.  Kalibrering av hele det akustiske målesystemet for måleserien 

I begynnelsen og slutten av hver måleserie skal hele det akustiske målesystemet kontrolleres ved hjelp av en 

lydkalibrator som oppfyller kravene til lydkalibratorer i presisjonsklasse 1 som fastsatt i IEC 60942: 2003. Uten 

ytterligere justering skal forskjellen mellom avlesningene være under eller lik 0,5 dB. Dersom forskjellen er større, 

skal det ses bort fra måleresultatene etter den siste tilfredsstillende kontrollen. 

2.4.  Instrumenter til måling av hastighet 

Turtallet skal måles med instrumenter som har en nøyaktighet på ± 2 % eller bedre ved de turtallene som kreves 

for målingene som utføres. 

Kjøretøyets hastighet på vei skal måles med instrumenter som har en nøyaktighet på minst ± 0,5 km/t når det 

benyttes innretninger som foretar kontinuerlig måling. 

Dersom prøvingen foretas ved hjelp av uavhengige hastighetsmålinger, skal disse instrumentene ha en nøyaktighet 

på minst ± 0,2 km/t.  
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2.5.  Meteorologiske instrumenter 

De meteorologiske instrumentene som benyttes til å overvåke miljøforholdene under prøvingen, skal omfatte 

følgende innretninger med minst den nøyaktighet som er oppført nedenfor: 

— Innretning for måling av temperatur, ± 1 °C. 

— Innretning for måling av vindhastighet, ± 1,0 m/s. 

— Innretning for måling av barometertrykk, ± 5 hPa. 

— Innretning for måling av relativ fuktighet, ± 5 %. 

3.  MÅLEFORHOLD 

3.1. Prøvingssted og omgivelser 

3.1.1.  Testbanens overflate og prøvingsstedets mål skal være i samsvar med ISO 10844:2011. Stedets overflate skal være 

uten puddersnø, høyt gress, løs jord eller slagg. Det skal ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet i 

nærheten av mikrofonen og lydkilden. Teknikeren som foretar målingene, skal plassere seg slik at avlesningen av 

måleinstrumentet ikke påvirkes.  

3.1.2.  Det skal ikke foretas målinger under ugunstige værforhold. Det skal sikres at resultatene ikke påvirkes av 

vindkast. 

De meteorologiske instrumentene skal plasseres i nærheten av prøvingsområdet i en høyde av 1,2 m ± 0,02 m. 

Målingene skal foretas når temperaturen i omgivelsesluften ligger mellom + 5 °C og + 40 °C. 

Prøvingene skal ikke gjennomføres dersom vindhastigheten, med vindkast, i mikrofonhøyde overstiger 5 m/s i 

støymålingsintervallet. 

Verdier for temperatur, vindhastighet, vindretning, relativ fuktighet og barometertrykk skal registreres i 

støymålingsintervallet. 

Ved registrering av avlesningene skal det ses bort fra støytopper som ikke ser ut til å være karakteristiske for 

kjøretøyets generelle lydnivå. 

Bakgrunnsstøyen skal måles i 10 sekunder umiddelbart før og etter en serie med kjøretøyprøvinger. Målingene 

skal foretas med de mikrofonene og mikrofonplasseringene som benyttes under prøvingen. Det A-vektede høyeste 

støytrykknivået skal rapporteres. 

Bakgrunnsstøyen (herunder eventuell vindstøy) skal ligge minst 10 dB under det A-vektede støytrykknivået hos 

kjøretøyet under prøvingen. Dersom forskjellen mellom bakgrunnsstøy og målt støy er mellom 10 og 15 dB(A), 

skal avlesningene på støynivåmåleren korrigeres på passende måte når prøvingsresultatene beregnes, etter 

følgende tabell: 

Forskjell mellom bakgrunnsstøy og 

støy som skal måles dB(A) 
10 11 12 13 14 15 

Korreksjon dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

3.2.  Kjøretøy 

3.2.1.  Kjøretøyet som prøves, skal være representativt for kjøretøyene som skal bringes i omsetning, og skal velges ut av 

produsenten i samråd med den tekniske instansen, for å oppfylle kravene i denne forordning. Målingene skal 

foretas uten tilhenger, unntatt for fast sammenkoplede kjøretøyer. Dersom produsenten ber om det, kan kjøretøyer 

med løftbare aksler måles med akslene i hevet posisjon.  
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Målingene skal foretas på kjøretøyer med en prøvingsmasse mt som er i samsvar med følgende tabell: 

Kjøretøy-

gruppe 
Kjøretøyets prøvingsmasse (mt) 

M1 mt = mro 

N1 mt = mro 

N2, N3 mt = 50 kg per kW nominell motoreffekt 

Ekstra belastning for å oppnå kjøretøyets prøvingsmasse skal plasseres over bakre drivaksel/ 

-aksler. Ekstra belastning kan utgjøre høyst 75 % av bakakselens største teknisk tillatte totalmasse. 

Prøvingsmassen skal oppnås med en toleranse på ± 5 %. 

Dersom den ekstra belastningens tyngdepunkt ikke kan bringes på linje med bakakselens 

midtpunkt, skal kjøretøyets prøvingsmasse ikke overstige summen av for- og bakakselens 

belastning med kjøretøyet uten last pluss den ekstra belastningen. 

Prøvingsmassen for kjøretøyer med mer enn to aksler skal være den samme som for et kjøretøy 

med to aksler. 

M2, M3 mt = mro — mannskapsmedlemmets masse (dersom det er relevant) 

eller, dersom prøvingene utføres på et delvis oppbygd kjøretøy uten karosseri, 

mt = 50 kg per kW nominell motoreffekt i samsvar med vilkårene ovenfor (se gruppe N2 og N3). 

3.2.2.  Dersom søkeren ber om det, skal et kjøretøy i gruppe M2, M3, N2 eller N3 anses som representativt for den ferdig-

oppbygde typen dersom prøvingene utføres på et delvis oppbygd kjøretøy uten karosseri. Ved prøving av et delvis 

oppbygd kjøretøy skal alle relevante lyddempende materialer, skillevegger og støyreduserende komponenter og 

systemer være montert på kjøretøyet slik det er konstruert av produsenten, med unntak av en del av karosseriet 

som bygges på et senere tidspunkt. 

Det kreves ingen ny prøving selv om det er montert en ekstra drivstofftank eller den originale drivstofftanken er 

blitt plassert et annet sted, forutsatt at andre kjøretøydeler eller -strukturer som vil kunne påvirke lydutslippene, 

ikke er endret. 

3.2.3.  Rullestøy fra dekk er omhandlet i forordning (EF) nr. 661/2009. Dekk som benyttes under prøvingen, skal være 

representative for kjøretøyet, og skal velges av kjøretøyprodusenten og registreres i tilføyelsen til tillegg 2 til 

vedlegg I til denne forordning. De skal svare til en av de dekkstørrelsene som er angitt for kjøretøyet som 

originalutstyr. Dekkene er eller vil bli tilgjengelige på markedet samtidig med kjøretøyet(1). De skal være pumpet 

opp til det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for kjøretøyets prøvingsmasse. Dekkene skal ha minst 

1,6 mm mønsterdybde. 

3.2.4.  Før målingene begynner, skal motoren settes i normal driftstilstand. 

3.2.5.  Dersom kjøretøyet trekkes av mer enn to hjul, skal det prøves med det trekket som er beregnet på vanlig bruk på 

vei. 

3.2.6.  Dersom kjøretøyet har en eller flere automatisk styrte vifter, skal dette systemet ikke påvirkes under målingene. 

3.2.7.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med et lyddempingsanlegg som inneholder fibermaterialer, skal det kondisjoneres før 

prøvingen i samsvar med vedlegg IV. 

  

(1) Ettersom dekkene bidrar betydelig til det samlede lydutslippet, må det tas hensyn til gjeldende bestemmelser om lydutslipp fra dekk/vei. 

Drivhjulsdekk, vinterdekk og spesialdekk som definert i UN-ECE-reglement nr. 117 punkt 2 skal på anbefaling fra produsenten ikke tas 

med ved målinger i forbindelse med typegodkjenning og prøving av produksjonssamsvar i samsvar med UNECE-reglement nr. 117  

(EUT L 307 av 23.11.2011, s. 3). 
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4.  PRØVINGSMETODER 

4.1. Måling av støy fra kjøretøyer i bevegelse 

4.1.1.  Generelle prøvingsforhold 

To linjer, AA′ og BB′, som er parallelle med linje PP′ og plassert henholdsvis 10 m foran og 10 m bak linje PP´, 

skal avmerkes på testbanen. 

Det skal foretas minst fire målinger på hver side av kjøretøyet og for hvert gir. Det kan foretas foreløpige målinger 

for å stille inn måleapparatet, men disse skal ikke tas i betraktning. 

Mikrofonen skal plasseres 7,5 m ± 0,05 m fra banens referanselinje CC’ og 1,2 m ± 0,02 m over bakken. 

Referanseaksen for frifeltsforhold (se IEC 61672-1:2002) skal være horisontal og vinkelrett på linjen CC’, som er 

kjøretøyets bane. 

4.1.2.  Særlige prøvingsforhold for kjøretøyer 

4.1.2.1.  Kjøretøyer i gruppe M1, M2 ≤ 3 500 kg og N1 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje 

AA’ og til dets bakre ende passerer linje BB’. Dersom kjøretøyet trekkes av mer enn to hjul, skal det prøves med 

det trekket som er beregnet på vanlig bruk på vei. 

Dersom kjøretøyet har et manuelt tilleggsgir eller en multi-giraksel, skal innstillingen for normal bykjøring 

benyttes. Girutvekslingsforholdene for langsom kjøring, parkering eller bremsing skal under alle omstendigheter 

holdes utenfor. 

Kjøretøyets prøvingsmasse skal være som angitt i tabellen i punkt 3.2.1. 

Prøvingshastigheten vtest er 50 km/t ± 1 km/t. Prøvingshastigheten skal være nådd når referansepunktet befinner 

seg ved linje PP’. 

4.1.2.1.1. Forholdet effekt/masse (PMR) 

PMR beregnes ved hjelp av følgende formel: 

PMR = (Pn/mt) × 1 000 der Pn måles i kW og mt måles i kg i samsvar med punkt 3.2.1 i dette vedlegg. 

PMR uten dimensjon benyttes til å beregne akselerasjon. 

4.1.2.1.2. Beregning av akselerasjon 

Akselerasjonsberegninger får anvendelse bare på gruppe M1, N1 og M2 ≤ 3500. 

Alle akselerasjoner beregnes med forskjellige kjøretøyhastigheter på testbanen. De oppgitte formlene benyttes til å 

beregne awot i, awot i+1 og awot test. Hastigheten ved enten AA’ eller PP’ defineres som kjøretøyets hastighet når 

referansepunktet passerer AA’ (vAA’) eller PP’ (vPP’). Hastigheten ved BB’ bestemmes når kjøretøyets bakre ende 

passerer BB’ (vBB’). Det skal angis i prøvingsrapporten hvilken metode som er benyttet i akselerasjons-

beregningen. 

Som følge av definisjonen av kjøretøyets referansepunkt er kjøretøyets lengde (lveh) angitt på forskjellige måter i 

formelen nedenfor. Dersom referansepunktet er i kjøretøyets front: l = lveh, i kjøretøyets midtpunkt: l = 1/2 lveh og i 

kjøretøyets bakre ende: l = 0. 

4.1.2.1.2.1. Beregningsmetoden for kjøretøyer med manuelt gir, automatgir, gir med automatisk tilpasning og trinnløs girkasse 

(CVT) som prøves med låste girutvekslingsforhold, er som følger: 

awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l))  
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awot test som benyttes til å bestemme girvalg, skal være gjennomsnittet av de fire awot test, i for hver gyldig 

måleprosedyre. 

Forakselerasjon kan benyttes. Punktet der gasspedalen trykkes inn før linje AA’, skal registreres i prøvings-

rapporten. 

4.1.2.1.2.2. Beregningsmetoden for kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste 

girutvekslingsforhold, er som følger: 

awot test som benyttes til å bestemme girvalg, skal være gjennomsnittet av de fire awot test, i for hver gyldig 

måleprosedyre. 

Dersom innretninger eller tiltak oppført i punkt 4.1.2.1.4.2 kan benyttes til å kontrollere girvalget med sikte på å 

oppfylle prøvingskravene, skal awot test beregnes ved hjelp av følgende formel: 

awot test = ((vBB’/3,6)2 – (vAA’/3,6)2)/(2*(20+l)) 

Forakselerasjon kan benyttes. 

Dersom innretninger eller tiltak oppført i punkt 4.1.2.1.4.2 ikke benyttes, skal awot test beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

awot_testPP-BB = ((vBB’/3,6)2 – (vPP’/3,6)2)/(2*(10+l)) 

awot_test PP-BB: akselerasjonen mellom punkt PP og BB 

Forakselerasjon skal ikke benyttes. 

Gasspedalen trykkes inn når kjøretøyets referansepunkt passerer linje AA’. 

4.1.2.1.2.3. Målakselerasjon 

Ved målakselerasjonen a urban defineres den typiske akselerasjonen i bytrafikk, framkommet gjennom statistiske 

undersøkelser. Det er en funksjon som avhenger av kjøretøyets PMR. 

Målakselerasjonen a urban skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 

4.1.2.1.2.4.  Referanseakselerasjon 

Ved referanseakselerasjonen awot ref defineres akselerasjonen som kreves under akselerasjonsprøving på testbane. 

Det er en funksjon som avhenger av kjøretøyets PMR. Denne funksjonen er forskjellig for hver kjøretøygruppe. 

Referanseakselerasjonen awot ref skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) –1,41 for PMR ≥ 25 

a wot ref = a urban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 for PMR < 25 

4.1.2.1.3.  Deleffektfaktor kP 

Deleffektfaktoren kP (se punkt 4.1.3.1) benyttes til vektet kombinasjon av resultatene fra akselerasjonsprøvingen 

og prøvingen med konstant hastighet for kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

Ved andre prøvinger enn prøving med ett gir skal a wot ref benyttes i stedet for a wot test (se punkt 4.1.3.1). 

4.1.2.1.4.  Valg av girutvekslingsforhold: 

Valget av girutvekslingsforhold til prøvingen avhenger av deres spesifikke akselerasjonspotensial awot med full 

gass, i samsvar med den referanseakselerasjon awot ref som kreves for akselerasjonsprøving med full gass.  
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Enkelte kjøretøyer kan ha forskjellige former for programvarer eller innstillinger for girutvekslingen (f.eks. sport, 

vinter eller tilpasset). Dersom kjøretøyet har ulike driftsinnstillinger som gir gyldige akselerasjoner, skal kjøretøy-

produsenten godtgjøre overfor den tekniske instansen at kjøretøyet prøves med den driftsinnstillingen som oppnår 

en akselerasjon som ligger så nær a wot ref som mulig. 

4.1.2.1.4.1.  Kjøretøyer med manuelt gir, automatgir, gir med automatisk tilpasning eller CVT som prøves med låste girutveks-

lingsforhold 

 Følgende vilkår for valg av girutvekslingsforhold er mulige: 

a) Dersom et bestemt girutvekslingsforhold gir en akselerasjon som ligger innenfor et toleranseområde på ± 5 % 

av referanseakselerasjonen awot ref, og som ikke overstiger 2,0 m/s2, skal det prøves med denne girutvekslingen. 

b) Dersom ingen girutvekslingsforhold gir den akselerasjon som kreves, velges et utvekslingsforhold «i» ved en 

akselerasjon som er høyere, og et utvekslingsforhold «i + 1» ved en akselerasjon som er lavere enn referanse-

akselerasjonen. Dersom akselerasjonsverdien for girutveksling «i» ikke overstiger 2,0 m/s2, skal det prøves 

med begge girutvekslingsforhold. Vektingsfaktoren i forhold til referanseakselerasjonen awot ref skal beregnes 

ved hjelp av følgende formel: 

k = (a wot ref – a wot (i+1))/(a wot (i) – a wot (i+1)) 

c) Dersom akselerasjonsverdien for girutveksling i overstiger 2,0 m/s2, skal det første girutvekslingsforholdet 

som gir en akselerasjon under 2,0 m/s2, benyttes, med mindre girutvekslingsforhold i + 1 gir en akselerasjon 

som er mindre enn aurban. I dette tilfellet skal det benyttes to gir, i og i + 1, der giret i gir en akselerasjon som 

overstiger 2,0 m/s2. I andre tilfeller skal det ikke benyttes noe annet gir. Akselerasjonen awot test som oppnås 

under prøvingen, skal benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP i stedet for awot ref. 

d) Dersom kjøretøyets kraftoverføring har bare ett girutvekslingsforhold, skal akselerasjonsprøvingen utføres i 

dette giret. Den oppnådde akselerasjonen skal deretter benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP i stedet for 

awot ref. 

e) Dersom det nominelle turtallet overskrides i et girutvekslingsforhold før kjøretøyet passerer linje BB’, skal 

nærmeste høyere gir benyttes. 

4.1.2.1.4.2.  Kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste girutvekslingsforhold 

 Girspakposisjonen for helautomatisk drift skal benyttes. 

 Akselerasjonsverdien awot test skal beregnes som fastlagt i punkt 4.1.2.1.2.2. 

 Under prøvingen kan det deretter skiftes til lavere gir og høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere 

akselerasjon er ikke tillatt. Girskift til et utvekslingsforhold som ikke benyttes i bytrafikk, skal unngås. 

 Det er derfor tillatt å montere og benytte elektroniske eller mekaniske innretninger, herunder alternative girspak-

posisjoner, for å unngå nedgiring til et girutvekslingsforhold som vanligvis ikke benyttes under de særlige 

prøvingsforholdene i bytrafikk. 

 Den oppnådde akselerasjonen awot test skal være større enn eller lik med aurban. 

 Om mulig skal produsenten treffe tiltak for å unngå en akselerasjonsverdi awot test som er større enn 2,0 m/s2. 

 Den oppnådde akselerasjonen awot test skal deretter benyttes til å beregne deleffektfaktoren kP (se punkt 4.1.2.1.3) i 

stedet for awot ref. 

4.1.2.1.5.  Akselerasjonsprøving 

Produsenten skal bestemme referansepunktets posisjon før linje AA’ der gasspedalen skal trykkes helt inn. 

Gasspedalen skal trykkes helt inn (så raskt som mulig) når kjøretøyets referansepunkt når det fastsatte punktet. 

Gasspedalen skal holdes helt inne til kjøretøyets bakre ende når linje BB’. Gasspedalen skal deretter slippes så 

raskt som mulig. Punktet der gasspedalen trykkes helt inn, skal registreres i prøvingsrapporten. Den tekniske 

instansen skal ha mulighet for å foreta forhåndsprøving.  
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For semitrailervogntog bestående av to fast sammenkoplede enheter som anses som ett kjøretøy, skal semitraileren 

ikke tas i betraktning ved vurdering av når linje BB’ passeres. 

4.1.2.1.6.  Prøving med konstant hastighet 

Prøvingen med konstant hastighet skal utføres i samme gir som for akselerasjonsprøvingen, med en konstant 

hastighet på 50 km/t og en toleranse på ± 1 km/t mellom AA’ og BB’. Ved prøving med konstant hastighet skal 

hastighetsregulatoren være innstilt slik at hastigheten holdes konstant mellom AA’ og BB’. Dersom giret er låst 

under akselerasjonsprøvingen, skal det samme giret være låst under prøvingen med konstant hastighet. 

Det kreves ikke prøving med konstant hastighet for kjøretøyer med PMR < 25. 

4.1.2.2.  Kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje 

AA’ og til dets bakre ende passerer linje BB’. Prøvingen skal utføres uten tilhenger eller semitrailer. Dersom 

tilhengeren ikke uten videre kan koples fra trekkvognen, skal tilhengeren ikke tas i betraktning ved vurdering av 

når linje BB’ passeres. Dersom kjøretøyet har slikt utstyr som en betongblander, en kompressor osv., skal dette 

utstyret ikke være i drift under prøvingen. Kjøretøyets prøvingsmasse skal angis i tabellen oppført i punkt 3.2.1. 

Intervaller for prøvingsparametrer for gruppe M2 > 3 500 kg, N2 

Når referansepunktet passerer linje BB’, skal turtallet nBB’ være mellom 70 % og 74 % av turtallet S der motoren 

yter sin nominelle største effekt, og kjøretøyets hastighet skal være 35 km/t ± 5 km/t. Det skal påses at 

akselerasjonen er stabil mellom linje AA’ og linje BB’. 

Intervaller for prøvingsparametrer for gruppe M3 og N3: 

Når referansepunktet passerer linje BB’, skal turtallet nBB’ være mellom 85 % og 89 % av turtallet S der motoren 

yter sin nominelle største effekt, og kjøretøyets hastighet skal være 35 km/t ± 5 km/t. Det skal påses at 

akselerasjonen er stabil mellom linje AA’ og linje BB’. 

4.1.2.2.1.  Valg av girutvekslingsforhold: 

4.1.2.2.1.1.  Kjøretøyer med manuelt gir 

Det skal påses at akselerasjonen er stabil. Girvalget bestemmes ut fra intervallene for prøvingsparametrene. 

Dersom hastigheten avviker mer enn den oppgitte toleransen, skal det prøves med to gir, ett over og ett under 

målhastigheten. 

Dersom mer enn ett gir oppfyller prøvingsvilkårene, skal det gir som ligger nærmest 35 km/t, benyttes. Dersom 

ingen gir oppfyller prøvingsvilkåret for vtest, skal det prøves med to gir, ett over og ett under vtest. Motorens 

målturtall skal oppnås under alle forhold. 

Det skal påses at akselerasjonen er stabil. Dersom det ikke lar seg gjøre å sikre stabil akselerasjon med et bestemt 

gir, skal det giret ikke tas i betraktning. 

4.1.2.2.1.2.  Kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT 

 Girspakposisjonen for helautomatisk drift skal benyttes. Under prøvingen kan det deretter skiftes til lavere gir og 

høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er ikke tillatt. Girskift til et utvekslingsforhold som 

ikke benyttes i bytrafikk, under de oppgitte prøvingsforholdene, skal unngås. Det er derfor tillatt å montere og 

benytte elektroniske eller mekaniske innretninger for å unngå nedgiring til et girutvekslingsforhold som vanligvis 

ikke benyttes under de særlige prøvingsforholdene i bytrafikk. 

 Dersom kjøretøyet har en girkonstruksjon med bare ett girvalg (drive) som begrenser turtallet under prøvingen, 

skal kjøretøyet bare prøves ut fra sin målhastighet. Dersom kjøretøyet har en motor- og girkombinasjon som ikke 

oppfyller kravene i punkt 4.1.2.2.1.1, skal kjøretøyet bare prøves ut fra sin målhastighet. Kjøretøyets målhastighet 

(vBB’) for prøvingen er = 35 km/t ± 5km/t. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er tillatt etter at kjøretøyets 

referansepunkt har passert linje PP’. Det skal utføres to prøvinger, én med slutthastighet vtest = vBB’ + 5 km/t, og én 

med slutthastighet vtest = vBB’ – 5 km/t. Det registrerte lydnivået skal være det prøvingsresultat som har gitt høyest 

turtall fra AA’ til BB’.  
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4.1.2.2.2.  Akselerasjonsprøving 

Når kjøretøyets referansepunkt når linje AA’, skal gasspedalen trykkes helt inn (uten automatisk nedgiring til et 

lavere gir enn det som vanligvis brukes under bykjøring) og holdes helt inne til kjøretøyets bakre ende passerer 

BB’, men referansepunktet skal være minst 5 m bak BB’. Gasspedalen skal deretter slippes. 

For semitrailervogntog bestående av to fast sammenkoplede enheter som anses som ett kjøretøy, skal semitraileren 

ikke tas i betraktning ved vurdering av når linje BB’ passeres. 

4.1.3.  Tolking av resultatene 

Det høyeste A-vektede lydtrykknivået som måles hver gang kjøretøyet passerer mellom de to linjene AA’ og BB’, 

skal registreres. Dersom det observeres en støytopp som åpenbart ikke er karakteristisk for det generelle 

lydtrykknivået, skal det ses bort fra målingen. Det skal foretas minst fire målinger for hvert prøvingsforhold, på 

hver side av kjøretøyet og for hvert gir. Venstre og høyre side kan måles samtidig eller etter hverandre. De fire 

første gyldige måleresultatene på rad innenfor 2 dB(A), etter at ugyldige resultater er strøket (se punkt 3.1), skal 

benyttes til å beregne det endelige resultatet for en side av kjøretøyet. Gjennomsnittsverdien for hver side skal 

beregnes for seg. Det foreløpige resultatet er den høyeste verdien av de to gjennomsnittsverdiene, avrundet til 

første desimal. 

Hastighetsmålingene ved linje AA’, BB’, og PP’ skal registreres og benyttes i beregningene med en signifikant 

desimal. 

Den beregnede akselerasjonen awot test skal registreres med to desimaler. 

4.1.3.1.  Kjøretøyer i gruppe M1, N1 og M2 ≤ 3 500 kg 

De beregnede verdiene for akselerasjonsprøvingen og prøvingen med konstant hastighet framkommer ved hjelp av 

følgende formler: 

Lwot rep = Lwot (i+1) + k * (Lwot(i) – Lwot (i+1)) 

Lcrs rep = Lcrs(i+1) + k * (Lcrs (i) – Lcrs (i+1)) 

der k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) – awot (i+1)) 

Ved prøving med én girutveksling er verdiene prøvingsresultatet fra hver prøving. 

Det endelige resultatet beregnes ved å kombinere Lwot rep og Lcrs rep. Ligningen er: 

Lurban = Lwot rep – kP * (Lwot rep – Lcrs rep) 

Vektingsfaktoren kP, gir deleffektfaktoren for bykjøring. Ved andre prøvinger enn prøving med ett gir skal kP 

beregnes ved hjelp av følgende formel: 

kP = 1 – (aurban/awot ref) 

Dersom det bare er angitt ett gir for prøvingen, skal kP beregnes ved hjelp av følgende formel: 

kP = 1 – (aurban/awot test) 

I tilfeller der awot test er mindre enn aurban: 

kP = 0. 

4.1.3.2.  Kjøretøyer i gruppe M2 > 3 500 kg, M3, N2 og N3 

Når det prøves med ett gir, skal det endelige resultatet være likt med det foreløpige resultatet. Når det prøves med 

to gir, skal den aritmetiske middelverdien av de foreløpige resultatene beregnes.  
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4.2.  Måling av støy fra stillestående kjøretøyer 

4.2.1.  Lydnivå i nærheten av kjøretøyet 

Måleresultatene skal føres inn i den prøvingsrapport som er nevnt i tilføyelsen til tillegg 2 til vedlegg I. 

4.2.2.  Akustiske målinger 

Målingene skal utføres med en presisjonslydmåler eller tilsvarende målesystem som definert i punkt 2.1. 

4.2.3.  Prøvingssted — lokale forhold som nevnt i figur 2 og figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.3.1.  I nærheten av mikrofonen skal det ikke finnes hindringer som kan påvirke lydfeltet, og det skal ikke befinne seg 

noen person mellom mikrofonen og støykilden. Den som leser av måleren, skal være plassert slik at måleresultatet 

ikke påvirkes. 

4.2.4.  Forstyrrende lyder og vindpåvirkning 

Utslag på måleinstrumentene fra bakgrunnsstøy og vind skal ligge minst 10 dB(A) under lydnivået som skal 

måles. Det kan monteres en egnet vindskjerm på mikrofonen, forutsatt at det tas hensyn til dens innvirkning på 

mikrofonens følsomhet (se punkt 2.1). 

4.2.5.  Målemetode 

4.2.5.1.  Type og antall målinger 

Det høyeste lydnivået uttrykt i A-vektede desibel (dB(A)) skal måles i den driftsperiode som er nevnt i punkt 

4.2.5.3.2.1. 

Det skal foretas minst tre målinger på hvert målepunkt. 

4.2.5.2.  Plassering og klargjøring av kjøretøyet 

Kjøretøyet skal plasseres i prøvingsområdets midtfelt med girspaken i fri og clutchen innkoplet. Dersom 

kjøretøyets konstruksjon ikke tillater dette, skal kjøretøyet prøves i samsvar med produsentens instrukser for 

prøving av stasjonær motor. Før hver måleserie skal motoren settes i normal driftstilstand i henhold til 

produsentens spesifikasjoner. 

Dersom kjøretøyet har en eller flere automatisk styrte vifter, skal dette systemet ikke påvirkes under lydnivå-

målingene. 

Et eventuelt panser eller en eventuell luke til motorrommet skal være stengt. 

4.2.5.3.  Støymåling i nærheten av eksosrøret som nevnt i figur 2 og figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.5.3.1.  Mikrofonplasseringer 

4.2.5.3.1.1.  Mikrofonen skal plasseres 0,5 m ± 0,01 m fra eksosrørets referansepunkt som fastlagt i figur 2 og figur 3a–3d i 

tillegget, og i en vinkel av 45° (± 5°) på rørmunningens utstrømmingsakse. Mikrofonen skal være i høyde med 

referansepunktet, men minst 0,2 m fra bakken. Mikrofonens referanseakse skal ligge i et plan parallelt med 

bakken, og skal være rettet mot referansepunktet på eksosutløpet. Dersom det er mulig med to mikrofon-

plasseringer, skal den plasseringen som sideveis er lengst fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen benyttes. 

Dersom eksosrørets utstrømmingsakse er 90° på kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, skal mikrofonen plasseres 

på det punkt som er lengst fra motoren. 

4.2.5.3.1.2.  For kjøretøyer der eksosanlegget har utløp med en innbyrdes avstand på over 0,3 m, skal det foretas målinger for 

hvert utløp. Det høyeste nivået skal registreres. 

4.2.5.3.1.3.  For et eksosanlegg som har to eller flere utløp med en innbyrdes avstand på under 0,3 m, og som er koplet til den 

samme lyddemperen, skal det foretas bare én måling; mikrofonen skal plasseres ved det utløp som er nærmest en 

av kjøretøyets ytterkanter eller, dersom det ikke finnes et slikt utløp, ved det utløpet som er lengst fra bakken.  
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4.2.5.3.1.4.  For kjøretøyer med et vertikalt eksosanlegg (f.eks. nyttekjøretøyer) skal mikrofonen plasseres i høyde med 

eksosutløpet. Mikrofonens akse skal være vertikal og rettet oppover. Den skal plasseres 0,5 m ± 0,01 m fra 

eksosrørets referansepunkt, men aldri under 0,2 m fra den side av kjøretøyet som er nærmest eksosutløpet. 

4.2.5.3.1.5.  Dersom eksosutløpet er plassert under kjøretøyets karosseri, skal mikrofonen plasseres minst 0,2 m fra den delen 

av kjøretøyet som er nærmest, på det nærmeste punktet, men aldri under 0,5 m fra eksosrørets referansepunkt, og i 

en høyde av 0,2 m over bakken, men ikke eksosstrømmens akse. Dersom dette ikke er fysisk mulig, trenger 

vinkelkravet i punkt 4.2.5.3.1.1 ikke oppfylles. 

4.2.5.3.1.6.  Eksempler på mikrofonens plassering, alt etter eksosrørets plassering, er å finne i figur 3a–3d i tillegget. 

4.2.5.3.2.  Motorens driftsforhold 

4.2.5.3.2.1.  Motorens målturtall 

— 75 % av turtallet S for kjøretøyer med nominelt turtall ≤ 5 000 min-1 

— 3 750 min-1 for kjøretøyer med nominelt turtall over 5 000 min-1 og under 7 500 min-1 

— 50 % av turtallet S for kjøretøyer med nominelt turtall ≥ 7 500 min-1 

 Dersom kjøretøyet ikke kan nå et slikt turtall, skal målturtallet være 5 % under det høyest mulige turtallet under 

den stillestående prøvingen. 

4.2.5.3.2.2.  Prøvingsmetode 

 Turtallet skal økes gradvis fra tomgang til målturtall, uten å overstige en toleranse på ± 3 % av målturtallet, og 

holdes konstant. Deretter skal gasspedalen slippes raskt, og turtallet skal gå tilbake til tomgang. Lydnivået skal 

måles i en driftsperiode med konstant turtall i ett sekund og gjennom hele retardasjonsperioden. Målingen av det 

høyeste lydnivået i løpet av denne driftsperioden, avrundet til én desimal, skal anses som prøvingsverdien. 

4.2.5.3.2.3.  Prøvingsvalidering 

 Målingen skal anses som gyldig dersom prøvingsturtallet ikke avviker fra målturtallet med mer enn ± 3 % i minst 

ett sekund. 

4.2.6.  Resultater 

Det skal foretas minst tre målinger i hver prøvingsposisjon. Det høyeste A-vektede lydtrykknivået som vises under 

hver av de tre målingene skal registreres. De tre første gyldige måleresultatene på rad innenfor 2 dB(A), etter at 

ugyldige resultater er strøket (idet det tas hensyn til spesifikasjonene for prøvingsstedet som nevnt i punkt 3.1), 

skal benyttes til å bestemme det endelige resultatet for den aktuelle måleposisjonen. Det høyeste lydnivået fra alle 

måleposisjoner og fra de tre måleresultatene skal utgjøre det endelige resultatet. 

5.  Støy fra elektriske hybridkjøretøyer i gruppe M1 i bevegelse, med en forbrenningsmotor som ikke kan være i gang 

når kjøretøyet står stille (data som er rapportert for å gjøre det lettere å prøve kjøretøyet når det er i bevegelse). 

5.1. For å gjøre det lettere å foreta samsvarsprøving av elektriske hybridkjøretøyer i bevegelse — der en forbrennings-

motor ikke kan være i gang når kjøretøyet står stille — anses følgende opplysninger om målinger av lydtrykknivå 

utført i samsvar med punkt 4.1 i vedlegg II for motorvogner i bevegelse, som referansedata for samsvar i 

bevegelse: 

a) Gir (i) eller, for kjøretøyer som prøves med ulåste girutvekslingsforhold, valgt prøvingsposisjon for girspaken. 

b) Omkoplerens posisjon under måling av lydtrykknivået Lwot,(i) (dersom omkopler er montert). 

c) Forakselerasjonens lengde lPA i m. 
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d) Kjøretøyets gjennomsnittshastighet i km/t ved begynnelsen av akselerasjon med full gass for prøvinger i gir (i). 

e) Lydtrykknivået Lwot,(i) i dB(A) ved prøvinger med helt åpent gasspjeld i gir (i), definert som den høyeste av de 

to verdiene som framkommer ved separat beregning av gjennomsnittet av de enkelte måleresultatene ved hver 

enkelt mikrofonplassering. 

5.2.  Referansedataene for samsvar i bevegelse skal føres inn i EU-typegodkjenningsdokumentet slik det er angitt i 

punkt 2.3 i tilføyelsen til tillegg 2 til vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 

Figurer 

 

Figur 1: Målepunkter for kjøretøyer i bevegelse 
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Figur 2: Referansepunkt    
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Figur 3a Figur 3b 

 

 
 

Figur 3c Figur 3d 

 

Figur 3a–3d: Eksempler på mikrofonens plassering, alt etter eksosrørets plassering. 

 _____  
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VEDLEGG III 

GRENSEVERDIER 

Lydnivået som måles i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II, avrundet til nærmeste heltall, skal ikke overstige følgende 

grenser: 

Kjøretøy-

gruppe 

Beskrivelse av 

kjøretøygruppe 

Grenseverdier uttrykt i dB(A) 

[desibel (A)] 

  
Fase 1 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2016 

Fase 2 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2020 

og for første registrering fra  

1. juli 2022 

Fase 3 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2024 

og for første registrering fra  

1. juli 2026 

M Kjøretøyer til 

persontransport 

   

M1 Forholdet effekt/masse 

≤ 120 kW/1 000 kg 

72(1) 70(1) 68(1) 

M1 120 kW/1 000 kg  

< forholdet effekt/masse 

≤ 160 kW/1 000 kg 

73 71 69 

M1 160 kW/1 000 kg  

< forholdet effekt/masse 

75 73 71 

M1 Forholdet effekt/masse 

> 200 kW/1 000 kg 

Antall seter ≤ 4 

Førersetets R-punkt 

≤ 450 mm fra bakken 

75 74 72 

M2 Masse ≤ 2 500 kg 72 70 69 

M2 2 500 kg < masse  

≤ 3 500 kg 

74 72 71 

M2 3 500 kg < masse  

≤ 5 000 kg 

Nominell motoreffekt 

≤ 135 kW 

75 73 72 

M2 3 500 kg < masse  

≤ 5 000 kg 

Nominell motoreffekt 

> 135 kW 

75 74 72 

M3 Nominell motoreffekt 

≤ 150 kW 

76 74 73(2) 

M3 150 kW < nominell 

motoreffekt ≤ 250 kW 

78 77 76(2) 

M3 Nominell motoreffekt 

> 250 kW 

80 78 77(2) 
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Kjøretøy-

gruppe 

Beskrivelse av 

kjøretøygruppe 

Grenseverdier uttrykt i dB(A) 

[desibel (A)] 

  
Fase 1 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2016 

Fase 2 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2020 

og for første registrering fra  

1. juli 2022 

Fase 3 gjeldende for nye 

kjøretøytyper fra 1. juli 2024 

og for første registrering fra  

1. juli 2026 

N Kjøretøyer til 

godstransport 

   

N1 Masse ≤ 2 500 kg 72 71 69 

N1 2 500 kg < masse  

≤ 3 500 kg 

74 73 71 

N2 Nominell motoreffekt 

≤ 135 kW 

77 75(2) 74(2) 

N2 Nominell motoreffekt 

> 135 kW 

78 76(2) 75(2) 

N3 Nominell motoreffekt 

≤ 150 kW 

79 77 76(2) 

N3 150 kW < nominell 

motoreffekt ≤ 250 kW 

81 79 77(2) 

N3 Nominell motoreffekt 

> 250 kW 

82 81 79(2) 

Grenseverdiene skal forhøyes med 1 dB (2 dB(A) for gruppe N3 og M3) for kjøretøyer som er i samsvar med den relevante definisjonen av 

terrenggående kjøretøyer i del A punkt 4 i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

For kjøretøyer i gruppe M1 er de forhøyde grenseverdiene for terrenggående kjøretøyer gyldige bare dersom største teknisk tillatte totalmasse er 

> 2 tonn. 

Grenseverdiene skal økes med 2 db(A) for kjøretøyer som er tilgjengelige for rullestol og pansrede kjøretøyer som definert i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF. 

(1) Kjøretøyer i gruppe M1 utledet av kjøretøyer i gruppe N1: Kjøretøyer i gruppe M1 med R-punkt > 850 mm fra bakken og tillatt totalmasse 

over 2 500 kg må ligge innenfor grenseverdiene for N1 (2 500 kg < masse ≤ 3 500 kg). 

(2) + to år for nye kjøretøytyper og + ett år for registrering av nye kjøretøyer. 
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VEDLEGG IV 

LYDDEMPINGSANLEGG MED AKUSTISK ABSORBERENDE FIBERMATERIALER 

1.  GENERELT 

Det kan benyttes lydabsorberende fibermaterialer i lyddempingsanlegg, eller i komponenter til dem, når et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a) Eksosgassen kommer ikke i kontakt med fibermaterialene. 

b) Lyddempingsanlegget, eller dets komponenter, tilhører samme familie som anlegg eller komponenter der det i 

forbindelse med EU-typegodkjenning av en annen kjøretøytype i henhold kravene i denne forordning er godtgjort at 

det ikke skjer noen forringelse. 

Dersom verken vilkåret i bokstav a) eller i bokstav b) i første ledd er oppfylt, skal hele lyddempingsanlegget eller dets 

komponenter gjennomgå konvensjonell kondisjonering etter en av framgangsmåtene i punkt 1.1, 1.2 og 1.3. 

Ved anvendelse av bokstav b) i første ledd skal en gruppe lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, anses å være 

av samme familie når samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f)  Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet. 

1.1. Kontinuerlig kjøring på vei i 10 000 km 

1.1.1.  50 ± 20 % av denne kjøringen skal bestå i bykjøring, og resten skal være langdistansekjøring i høy hastighet; 

kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med et tilsvarende program på testbane. 

1.1.2.  Det skal veksles mellom de to formene for kjøring minst to ganger. 

1.1.3.  Det fullstendige prøvingsprogrammet skal inneholde minst ti pauser av minst tre timers varighet for å kunne reprodusere 

effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

1.2.  Kondisjonering i prøvingsbenk 

1.2.1.  Med bruk av standarddeler og ved å følge kjøretøyprodusentens anvisninger skal lyddempingsanlegget, eller dets 

komponenter, monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I, eller på den motoren som er nevnt i punkt 

1.4 i vedlegg I. Kjøretøyet nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I skal plasseres på et rulledynamometer. Motoren nevnt i punkt 

1.4 i vedlegg I skal koples til et dynamometer. 

1.2.2.  Prøvingen skal utføres i seks sekstimersperioder med en pause på minst tolv timer mellom hver periode for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

1.2.3.  I hver sekstimersperiode skal motoren kjøres i tur og orden under følgende forhold: 

a) Fem minutter på tomgang. 

b) En time med 1/4 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

c) En time med 1/2 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

d) Ti minutter med full belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S).  
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e) 15 minutter med 1/2 belastning på nominelt største turtall (S). 

f) 30 minutter med 1/4 belastning på nominelt største turtall (S). 

De seks sekvensenes totale varighet: Tre timer. 

Hver periode skal omfatte to omganger med disse seks fasene i rekkefølge fra a) til f). 

1.2.4.  Under prøvingen skal lyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke avkjøles ved hjelp av et tvungent avtrekk som 

simulerer normal luftflyt rundt kjøretøyet. Dersom produsenten ber om det, kan imidlertid lyddempingsanlegget eller 

dets komponenter avkjøles slik at temperaturen ikke overstiger den som måles ved innløpet når kjøretøyet kjøres på 

høyeste hastighet. 

1.3. Kondisjonering ved pulsering 

1.3.1. Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3 i vedlegg I, eller 

på den motoren som er nevnt i punkt 1.4 i vedlegg I. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledyna-

mometer. 

I sistnevnte tilfelle skal motoren koples til et dynamometer. Prøvingsutstyret, vist med en detaljert tegning i figur 1 i 

tillegget til dette vedlegg, skal monteres ved lyddempingsanleggets utløp. Alt annet utstyr som gir tilsvarende resultater, 

skal godtas. 

1.3.2. Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at strømmen av eksosgass vekselvis brytes og åpnes 2 500 ganger ved 

hjelp av den hurtiglukkende ventilen. 

1.3.3. Ventilen skal åpne seg når eksosgassens mottrykk, målt minst 100 mm nedenfor inngangsflensen, når en verdi mellom 

0,35 og 0,40 kPa. Den skal lukke seg når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra det stabiliserte mottrykket 

med ventilen åpen. 

1.3.4. Forsinkelsesreleet skal stilles inn for den gassutstrømmingsperiode som følger av bestemmelsene i punkt 1.3.3. 

1.3.5. Turtallet skal være 75 % av det turtall (S) der motoren yter sin største effekt. 

1.3.6. Effekten dynamometeret viser, skal være 50 % av den effekten med full gass som måles ved 75 % av turtallet (S). 

1.3.7. Eventuelle dreneringshull skal være stengt under prøvingen. 

1.3.8. Hele prøvingen skal fullføres i løpet av 48 timer. 

Om nødvendig skal det legges inn en avkjølingsperiode etter hver time. 

 _____  
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Tillegg 

 

Figur 1 

Prøvingsutstyr til kondisjonering ved pulsering 

1.  Inngangsflens eller -hylse som skal tilsluttes utløpet på lyddempingsanlegget som prøves 

2.  Håndbetjent reguleringsventil 

3.  Trykkpulstank med en største kapasitet på 40 l og en fyllingstid på minst ett sekund 

4.  Trykkbryter med et driftsområde på 0,05 til 2,5 bar 

5.  Forsinkelsesrelé 

6.  Pulsteller 

7.  Det kan benyttes en hurtiglukkende ventil, f.eks. motorbremsventil, 60 mm i diameter. Ventilen styres av en pneumatisk 

sylinder som utvikler en kraft på 120 N ved 4 bar. Reaksjonstiden, både ved åpning og stenging, skal ikke overstige 

0,5 sekunder 

8.  Avtrekk for eksosgass 

9.  Bøyelig rør 

10.  Trykkmåler 

 _____  
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VEDLEGG V 

TRYKKLUFTSTØY 

1.  MÅLEMETODE 

Målingen utføres med mikrofonene i posisjon 2 og 6 som vist i figur 1 i tillegget, med stillestående kjøretøy. Det høyeste  

A-vektede lydnivået skal registreres under utluftning av trykkregulatoren og under utluftning etter bruk av både driftsbrems 

og parkeringsbrems. 

Støyen under trykkregulatorens utluftning måles med motoren på tomgang. Utluftningsstøyen registreres mens drifts- og 

parkeringsbremsen er i bruk; før hver måling må trykkluften opp på høyest tillatte driftstrykk, og motoren stanses deretter. 

2.  VURDERING AV RESULTATENE 

Det foretas to målinger fra hver mikrofonplassering. For å kompensere for unøyaktig måleutstyr reduseres meteravles-

ningen med 1 dB(A), og den reduserte verdien anses som måleresultat. Resultatene anses som gyldige dersom forskjellen 

mellom målingene fra én mikrofonplassering ikke overstiger 2 dB(A). Den høyeste måleverdien anses som resultatet. 

Dersom denne verdien overstiger lydnivågrensen med 1 dB(A), foretas ytterligere to målinger fra den aktuelle mikrofon-

plasseringen. I dette tilfellet må tre av fire måleresultater som oppnås fra denne plasseringen ligge innenfor lydnivågrensen. 

3.  GRENSEVERDI 

Lydnivået skal ikke overstige 72 dB(A). 

 _____  
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Tillegg 

Figur 1: Mikrofonplasseringer ved måling av trykkluftstøy 

 

Målingen utføres på det stillestående kjøretøyet i samsvar med figur 1, fra to mikrofonplasseringer i en avstand av 7 m fra 

kjøretøyenes ytterkant og 1,2 m over bakken. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR FOR KJØRETØYER 

1.  GENERELT 

Kravene i dette vedlegg er i tråd med den prøvingen som skal utføres for å kontrollere produksjonssamsvar (COP) i 

samsvar med punkt 5 i vedlegg I. 

2.  PRØVINGSMETODE 

Prøvingsstedet og måleinstrumentene skal være som beskrevet i vedlegg II. 

2.1. Kjøretøyene som prøves, skal gjennomgå prøving med hensyn til måling av lyd fra kjøretøy i bevegelse som oppført i 

punkt 4.1 i vedlegg II. 

2.2.  Trykkluftstøy 

Kjøretøyer som har en største teknisk tillatte totalmasse over 2 800 kg og er utstyrt med trykkluftsystem, skal gjennomgå 

ytterligere prøving med hensyn til måling av trykkluft som oppført i punkt 1 i vedlegg V. 

2.3.  Tilleggsbestemmelser om lydutslipp (ASEP) 

Kjøretøyprodusenten skal vurdere samsvaret med ASEP ved å foreta en hensiktsmessig evaluering, eller ved å utføre den 

prøving som er beskrevet i vedlegg VII. 

3.  STIKKPRØVETAKING OG EVALUERING AV RESULTATENE 

Ett kjøretøy skal velges ut og gjennomgå de prøvingene som er oppført i punkt 2 i dette vedlegg. Dersom kjøretøyets 

lydnivå ikke overstiger grenseverdien i vedlegg III, og eventuelt i vedlegg V punkt 3, med mer enn 1 dB(A), skal 

kjøretøytypen anses å oppfylle kravene i denne forordning. 

Dersom ett av prøvingsresultatene ikke oppfyller COP-kravene i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF, skal ytterligere to 

kjøretøyer av samme type prøves i henhold til punkt 2 i dette vedlegg. 

Dersom prøvingsresultatene for det andre og det tredje kjøretøyet oppfyller COP-kravene i vedlegg X til direktiv 

2007/46/EF, anses produksjonssamsvar å foreligge. 

Dersom ett av prøvingsresultatene for det andre eller det tredje kjøretøyet ikke oppfyller COP-kravene i vedlegg X til 

direktiv 2007/46/EF, skal kjøretøytypen anses ikke å oppfylle kravene i denne forordning, og produsenten skal treffe de 

tiltak som er nødvendige for å gjenopprette samsvaret. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

MÅLEMETODE FOR Å VURDERE SAMSVAR MED TILLEGGSBESTEMMELSENE OM LYDUTSLIPP 

1.  GENERELT 

I dette vedlegg beskrives en målemetode for å vurdere om kjøretøyet er i samsvar med tilleggsbestemmelsene om 

lydutslipp (ASEP) som er oppført i artikkel 7. 

Det er ikke obligatorisk å utføre faktiske prøvinger når det søkes om EU-typegodkjenning. Produsenten skal undertegne 

samsvarserklæringen som er oppført i tillegget. Godkjenningsmyndigheten kan be om ytterligere opplysninger 

vedrørende samsvarserklæringen og gjennomføre de prøvinger som er beskrevet nedenfor. 

Framgangsmåten i dette vedlegg forutsetter at det utføres en prøving i samsvar med vedlegg II. Den prøvingen som er 

oppført i vedlegg II, skal gjennomføres på samme testbane og under lignende forhold som ved prøvingene i dette 

vedlegg. 

2.  MÅLEMETODE 

2.1. Måleinstrumenter og måleforhold 

Med mindre det er angitt noe annet, skal måleinstrumentene, måleforholdene og kjøretøyets tilstand svare til spesifi-

kasjonene i punkt 2 og 3 i vedlegg II. 

Dersom kjøretøyet har ulike driftsinnstillinger som påvirker lydutslippet, skal kravene i dette vedlegg oppfylles ved alle 

innstillinger. Dersom produsenten har utført prøvinger for å godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at kravene er 

oppfylt, skal det oppgis i en prøvingsrapport hvilke driftsinnstillinger som er benyttet under prøvingene. 

2.2.  Prøvingsmetode 

Med mindre det er angitt noe annet, skal forholdene og framgangsmåtene i punkt 4.1–4.1.2.1.2.2 i vedlegg II benyttes. 

Ved prøving i henhold til dette vedlegg skal de enkelte prøvingskjøringene måles og vurderes. 

2.3.  Kontrollområde 

Driftsforholdene er som følger: 

Kjøretøyets hastighet VAA ASEP: vAA ≥ 20 km/t 

Kjøretøyets akselerasjon awot ASEP awot ≤ 5,0 m/s2 

Turtall nBB ASEP nBB ≤ 2,0 * PMR–0,222 * s eller 

nBB ≤ 0,9 * s, alt etter hva som er lavest 

Kjøretøyets hastighet VBB ASEP: 

Dersom nBB ASEP oppnås med ett gir vBB ≤ 70 km/t 

I alle andre tilfeller vBB ≤ 80 km/t 

Gir K ≤ girutvekslingsforhold i som bestemt i vedlegg II 

Dersom kjøretøyet i lavest gyldige gir ikke oppnår det høyeste turtallet under 70 km/t, er kjøretøyets hastighetsgrense  

80 km/t. 

2.4.  Girutvekslingsforhold 

ASEP-kravene gjelder for alle girutvekslingsforhold K som gir prøvingsresultater innenfor det kontrollområdet som er 

definert i punkt 2.3 i dette vedlegg.  
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For kjøretøyer med automatgir, gir med automatisk tilpasning og CVT som prøves med ulåste girutvekslingsforhold kan 

prøvingen omfatte et skift til lavere gir og høyere akselerasjon. Skift til høyere gir og lavere akselerasjon er ikke tillatt. 

Girskift som gir forhold som ikke er i samsvar med grensevilkårene, skal unngås. I et slikt tilfelle er det tillatt å 

installere og benytte elektroniske eller mekaniske innretninger, herunder alternative girspakposisjoner. For at ASEP-

prøvingen skal være representativ og kunne gjentas (for godkjenningsmyndigheten), skal kjøretøyene prøves med 

produksjonskalibrering av girkassen. 

2.5.  Intervaller for prøvingsparametrer 

Lydutslippet skal måles ved hvert gyldig girutvekslingsforhold på de fire prøvingspunktene som angitt nedenfor. 

Det første prøvingspunktet P1 er definert ved en inngangshastighet vAA på 20 km/t. Dersom det ikke lar seg gjøre å 

oppnå en stabil akselerasjon, skal hastigheten økes i trinn på 5 km/t til stabil akselerasjon er nådd. 

Det fjerde prøvingspunktet P4 er definert ved kjøretøyets maksimale hastighet ved linje BB’ i girutvekslingsforholdet, 

innenfor grensevilkårene i samsvar med punkt 2.3. 

De to øvrige prøvingspunktene beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Prøvingspunkt Pj: vBB_j = vBB_1 + ((j – 1)/3) * (vBB_4 – vBB_1) for j = 2 og 3 

der 

vBB_1 = kjøretøyets hastighet ved BB’ for prøvingspunkt P1 

vBB_4 = kjøretøyets hastighet ved BB’ for prøvingspunkt P4 

Toleranse for vBB_j: ±3 km/t 

Grensevilkårene oppført i punkt 2.3 skal være oppfylt for alle prøvingspunkter. 

2.6.  Prøving av kjøretøyet 

Kjøretøyets midtlinje skal ligge så nær linje CC’ som mulig under hele prøvingen, fra kjøretøyet nærmer seg linje AA’ 

og til dets bakre ende passerer linje BB’. 

Ved linje AA’ skal gasspedalen trykkes helt inn. For å oppnå en mer stabil akselerasjon eller for å unngå nedgiring 

mellom linje AA’ og BB’ kan det benyttes forakselerasjon før linje AA’. Gasspedalen skal holdes helt inne til 

kjøretøyets bakre ende når linje BB’. 

For hver enkelt prøvingskjøring skal følgende parametrer bestemmes og registreres: 

Det høyeste A-vektede lydtrykknivået på begge sider av kjøretøyet, som angis hver gang kjøretøyet passerer mellom de 

to linjene AA’ og BB’, skal avrundes til én desimal (Lwot,kj). Dersom det observeres en lydtopp som åpenbart ikke er 

karakteristisk for det generelle lydtrykknivået, skal det ses bort fra målingen. Venstre og høyre side kan måles samtidig 

eller hver for seg. 

Avlesningene av kjøretøyets hastighet ved linje AA’ og BB’ skal registreres med én signifikant desimal (vAA,kj; vBB,kj). 

Avlesningene av kjøretøyets hastighet ved linje AA’ og BB’ skal eventuelt registreres som en heltallsverdi (nAA,kj; 

nBB,kj). 

Den beregnede akselerasjonen skal bestemmes i samsvar med formelen i punkt 4.1.2.1.2 i vedlegg II og registreres med 

to desimaler (awot,test,kj). 

3.  ANALYSE AV RESULTATENE 

3.1. Bestemmelse av forankringspunktet for hvert girutvekslingsforhold 

For målinger i gir i og lavere består forankringspunktet i det høyeste lydnivået Lwoti, det registrerte turtallet nwoti og 

kjøretøyets hastighet vwoti ved linje BB’ ved girutvekslingsforhold i under akselerasjonsprøvingen i vedlegg II.  
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Lanchor,i = Lwoti,vedlegg II 

nanchor,i = nBB,woti,vedlegg II 

vanchor,i = vBB,woti,vedlegg II 

For målinger i gir i+1 består forankringspunktet i det høyeste lydnivået Lwoti+1, det registrerte turtallet nwoti+1 og 

kjøretøyets hastighet vwoti+1 ved linje BB’ ved girutvekslingsforhold i+1 under akselerasjonsprøvingen i vedlegg II. 

Lanchor,i+1 = Lwoti+1,vedlegg II 

nanchor,i+1 = nBB,woti+1,vedlegg II 

vanchor,i+1 = vBB,woti+1,vedlegg II 

3.2.  Regresjonslinjens helling for hvert gir 

Lydmålingene skal vurderes som en funksjon av turtallet i samsvar med punkt 3.2.1. 

3.2.1.  Beregning av regresjonslinjens helling for hvert gir 

Den lineære regresjonslinjen beregnes ved hjelp av forankringspunktet og de fire korrelerte ytterligere målingene. 

Slopek = 

 

(i dB/1 000 min-1) 

 

der 
 

der nj = turtall målt ved linje BB’ 

3.2.2.  Regresjonslinjens helling for hvert gir 

Hellingen (Slopek) for et bestemt gir, som benyttes til videre beregninger, er et avledet resultat av beregningen i punkt 

3.2.1 avrundet til én desimal, men ikke høyere enn 5 dB/1 000 min–1. 

3.3.  Beregning av forventet økning av det lineære lydnivået for hver måling 

Lydnivået LASEP,kj for målepunkt j og gir k skal beregnes med de turtall som måles i hvert målepunkt, og ved å bruke 

hellingen angitt i punkt 3.2 mot det særlige forankringspunktet for hvert girutvekslingsforhold. 

For nBB_k,j ≤ nanchor,k: 

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek – Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000 

For nBB_k,j > nanchor,k: 

LASEP_k,j = Lanchor_k + (Slopek + Y) * (nBB_k,j – nanchor,k)/1000 

der Y = 1 

3.4.  Stikkprøver 

Dersom godkjenningsmyndigheten ber om det, skal det gjennomføres ytterligere to kjøringer innenfor grensevilkårene i 

samsvar med punkt 2.3.  
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4.  TOLKING AV RESULTATENE 

Hver enkelt støymåling skal vurderes. 

Lydnivået skal ikke overstige grenseverdiene oppført nedenfor i noen av de spesifiserte målepunktene: 

Lkj ≤ LASEP_k.j + x 

der 

x = 3 dB(A) for kjøretøyer med automatgir som ikke kan låses eller CVT som ikke kan låses 

x = 2 dB(A) + grenseverdi – Lurban i vedlegg II for alle andre kjøretøyer. 

Dersom det målte lydnivået i et punkt overstiger grenseverdien, skal det foretas ytterligere to målinger i det samme 

punktet for å kontrollere måleusikkerheten. Kjøretøyet er fremdeles i samsvar med ASEP dersom gjennomsnittet av de 

tre gyldige målingene i dette bestemte punktet er i samsvar med spesifikasjonen. 

5.  VURDERING AV REFERANSELYD 

Referanselyden vurderes i ett punkt i ett enkelt gir, med simulering av en akselerasjon fra en inngangshastighet vaa 

tilsvarende 50 km/t og en antatt utgangshastighet vbb tilsvarende 61 km/t. Oppfyllelsen av støykravene i dette punktet 

kan enten beregnes ut fra resultatene i punkt 3.2.2 og spesifikasjonen nedenfor, eller vurderes ved direkte måling der 

giret angitt nedenfor blir benyttet. 

5.1. Gir K bestemmes på følgende måte: 

K = 3 for alle manuelle gir og automatgir med inntil 5 gir 

K = 4 for automatgirkasser med 6 gir eller mer. 

Dersom det ikke finnes noe enkeltgir, f.eks. for automatgirkasser eller CVT-girkasser som ikke kan låses, skal girut-

vekslingsforholdet til den videre beregningen bestemmes ut fra resultatet av akselerasjonsprøvingen i vedlegg II, med 

bruk av det registrerte turtallet og kjøretøyets hastighet ved linje BB’. 

5.2.  Bestemmelse av referanseturtall nref_K 

Referanseturtallet nref_K, skal beregnes ved hjelp av utvekslingsforholdet for gir K ved referanseturtall vref = 61 km/t. 

5.3.  Beregning av Lref 

Lref = Lanchor_K + SlopeK * (nref_K – nanchor_K)/1000 

Lref skal være mindre enn eller lik med 76 dB(A). 

For kjøretøyer som er utstyrt med en manuell girkasse med mer enn fire forovergir, og med en motor som yter en 

nominell største nettoeffekt på over 140 kW og har et forhold mellom nominell største nettoeffekt og største masse på 

over 75 kW/t, skal Lref være mindre enn eller lik med 79 dB(A). 

For kjøretøyer som er utstyrt med en automatgirkasse med mer enn fire forovergir, og med en motor som yter en 

nominell største nettoeffekt på over 140 kW og har et forhold mellom nominell største nettoeffekt og største masse på 

over 75 kW/t, skal Lref være mindre enn eller lik med 78 dB(A). 

6.  VURDERING AV ASEP VED HJELP AV L URBAN-PRINSIPPET 

6.1. Generelt 

Denne vurderingsmåten kan produsenten velge som et alternativ til framgangsmåten i punkt 3 i dette vedlegg, og den 

kan benyttes for alle kjøretøyteknologier. Produsenten skal ha ansvar for å bestemme hva som er den rette prø-

vingsmetoden. Med mindre det er angitt noe annet, skal alle prøvinger og beregninger utføres som angitt i vedlegg II. 
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6.2.  Beregning av Lurban ASEP 

Ut fra alle verdier på Lwot ASEP målt i samsvar med dette vedlegg skal Lurban ASEP beregnes som følger: 

a) awot test ASEP beregnes som angitt i punkt 4.1.2.1.2.1 eller punkt 4.1.2.1.2.2 i vedlegg II, alt etter hva som er relevant. 

b) Kjøretøyets hastighet (VBB ASEP) bestemmes ved BB’ under Lwot ASEP-prøvingen. 

c) kP ASEP beregnes som følger: 

kP ASEP = 1 – (aurban/awot test ASEP) 

Det ses bort fra prøvingsresultater der awot test ASEP er mindre enn aurban. 

d) Lurban measured ASEP beregnes som følger: 

Lurban measured ASEP = 

Lwot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs) 

Til ytterligere beregning benyttes Lurban fra vedlegg II uten avrunding, herunder én desimal (xx,x). 

e) Lurban normalized beregnes som følger: 

Lurban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban 

f) Lurban ASEP beregnes som følger: 

Lurban ASEP = 

Lurban normalized – (0,15 * (VBB ASEP – 50)) 

g) Overholdelse av lydnivågrenser: 

Lurban ASEP skal være mindre enn eller lik med 3,0 dB. 

 _____  
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Tillegg 

Mal til erklæring om samsvar med tilleggsbestemmelsene om lydutslipp 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

(Produsentens navn) bekrefter at kjøretøyer av denne typen (kjøretøytype med hensyn til lydutslipp i henhold til forordning 

(EU) nr. 540/2014) oppfyller kravene i artikkel 7 i forordning (EU) nr. 540/2014. 

(Produsentens navn) avgir denne erklæringen i god tro, etter å ha foretatt en hensiktsmessig vurdering av kjøretøyenes ytelse 

med hensyn til lydutslipp. 

Dato: 

Representantens navn: 

Representantens underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

TILTAK VEDRØRENDE DET AKUSTISKE KJØRETØYVARSLINGSSYSTEMET (AVAS) 

I dette vedlegg fastsettes tiltak vedrørende det akustiske kjøretøyvarslingssystemet (AVAS) for elektriske hybridkjøretøyer og 

rent elektriske kjøretøyer. 

AVAS 

1.  Systemets ytelse 

 Dersom AVAS er installert på et kjøretøy, skal det oppfylle de kravene som er oppført nedenfor. 

2.  Driftsforhold 

a) Metode for å produsere lyd 

 AVAS skal automatisk generere lyd minst innenfor hastighetsområdet fra start og opp til ca. 20 km/t samt under rygging. 

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en forbrenningsmotor som er i drift innenfor hastighetsområdet definert ovenfor, skal 

AVAS ikke generere noen lyd. 

 Dersom kjøretøyet har en innretning som avgir et ryggesignal, trenger AVAS ikke generere lyd ved rygging. 

b) Bryter 

 AVAS skal være utstyrt med en bryter som er lett tilgjengelig for kjøretøyets fører, slik at systemet kan slås på og av. Når 

kjøretøyet startes på nytt, skal AVAS slås automatisk på. 

c) Demping 

 Lyden fra AVAS kan dempes i perioder når kjøretøyet er i drift. 

3.  Lydtype og lydstyrke 

a) Lyden som genereres av AVAS, skal være en kontinuerlig lyd som gjør fotgjengere og andre trafikanter oppmerksomme på 

et kjøretøy som er i drift. Lyden bør være betegnende for kjøretøyets virkemåte, og den bør ligne lyden av et kjøretøy i 

samme gruppe som er utstyrt med en forbrenningsmotor. 

b) Lyden som genereres av AVAS, skal være betegnende for kjøretøyets virkemåte, for eksempel gjennom automatisk 

variasjon av lydnivået eller av lydegenskapene synkronisert med kjøretøyets hastighet. 

c) Lydnivået som genereres av AVAS, skal ikke overstige det omtrentlige lydnivået hos et kjøretøy i gruppe M1 som er utstyrt 

med en forbrenningsmotor og kjøres under de samme forholdene. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

EU-TYPEGODKJENNING MED HENSYN TIL LYDNIVÅ FOR LYDDEMPINGSANLEGG SOM SEPARATE TEKNISKE 

ENHETER (RESERVELYDDEMPINGSANLEGG) 

1.  SØKNAD OM EU-TYPEGODKJENNING 

1.1. Søknad om EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 7 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/46/EF med hensyn til et 

reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som separat teknisk enhet beregnet på kjøretøyer i gruppe M1 

og N1, skal inngis av kjøretøyprodusenten eller produsenten av den aktuelle separate tekniske enheten. 

1.2.  En modell for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 1. 

1.3.  På anmodning fra den tekniske instansen skal søkeren framlegge følgende: 

1.3.1. To prøveeksemplarer av anlegget som søkes EU-typegodkjent. 

1.3.2.  Et lyddempingsanlegg av den typen som opprinnelig var montert på kjøretøyet da det ble EU-typegodkjent. 

1.3.3.  Et kjøretøy som er representativt for typen der anlegget skal monteres, og som oppfyller kravene i punkt 2.1 i 

vedlegg VI. 

1.3.4.  En separat motor til kjøretøytypen som er beskrevet ovenfor. 

2.  MERKING 

2.4.1.  Reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, med unntak av monteringsdeler og rør, skal være påført 

følgende: 

2.4.1.1.  Varemerket eller handelsnavnet til produsenten av reservelyddempingsanlegget og dets komponenter. 

2.4.1.2.  Produsentens handelsbetegnelse. 

2.4.2.  Merkingen skal være lett å lese og ikke kunne slettes, også når anlegget er montert på kjøretøyet. 

3.  UTSTEDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING 

3.1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal det gis EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 9 nr. 3 og 

eventuelt artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2007/46/EF. 

3.2.  En modell for EU-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2. 

3.3.  Hver enkelt type reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som er typegodkjent som separat teknisk 

enhet, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF; i del 3 av 

typegodkjenningsnummeret skal nummeret på denne forordning angis. Dersom reservelyddempingsanlegget er 

beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, skal 

dessuten del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «A». Dersom reservelyddempingsanlegget 

er beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, 

skal del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «B». Dersom reservelyddempingsanlegget er 

beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 3 i vedlegg III, skal 

del 3 av typegodkjenningsnummeret etterfølges av bokstaven «C». En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til 

en annen type reservelyddempingsanlegg, eller komponenter til det. 

4.  EU-TYPEGODKJENNINGSMERKE 

4.1. Alle reservelyddempingsanlegg, eller deres komponenter, med unntak av monteringsdeler og rør, som er i samsvar 

med en type som er godkjent i henhold til denne forordning, skal være påført et EU-typegodkjenningsmerke.  
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4.2.  EU-typegodkjenningsmerket skal bestå av et rektangel med liten bokstav «e» innskrevet, etterfulgt av nasjonalitets-

bokstaven(e) eller identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen: 

«1» for Tyskland 

«2» for Frankrike 

«3» for Italia 

«4» for Nederland 

«5» for Sverige 

«6» for Belgia 

«7» for Ungarn 

«8» for Tsjekkia 

«9» for Spania 

«11» for Det forente kongerike 

«12» for Østerrike 

«13» for Luxembourg 

«17» for Finland 

«18» for Danmark 

«19» for Romania 

«20» for Polen 

«21» for Portugal 

«23» for Hellas 

«24» for Irland 

«25» for Kroatia 

«26» for Slovenia 

«27» for Slovakia 

«29» for Estland 

«32» for Latvia 

«34» for Bulgaria 

«36» for Litauen 

«49» for Kypros 

«50» for Malta 

Nær rektangelet skal merket også inneholde det basisgodkjenningsnummeret som er oppført i del 4 av typegod-

kjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, med to foranstilte sifre som angir løpenummeret 

for den siste større tekniske endringen av denne forordning som var gjeldende på tidspunktet da kjøretøyet ble 

typegodkjent. For denne forordning, slik den lyder opprinnelig, er løpenummeret 00. Foran dette løpenummeret 

skal dessuten bokstaven «A» tilføyes dersom reservelyddempingsanlegget er beregnet på å monteres på 

kjøretøytyper som bare holder seg innenfor grenseverdiene for fase 1 i vedlegg III, eller bokstaven «B» dersom 

reservelyddempingsanlegget er beregnet på å monteres på kjøretøytyper som bare holder seg innenfor 

grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III, eller bokstaven «C» dersom reservelyddempingsanlegget er beregnet på å 

monteres på kjøretøytyper som holder seg innenfor grenseverdiene for fase 3 i vedlegg III. 

4.3.  Merket skal være lett å lese og ikke kunne slettes, også når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er 

montert på kjøretøyet.  
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4.4.  En modell til EU-typegodkjenningsmerket er gjengitt i tillegg 3. 

5.  SPESIFIKASJONER 

5.1. Generelle spesifikasjoner 

5.1.1.  Reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være utformet, konstruert og kunne monteres på en slik 

måte at kjøretøyet under normale bruksvilkår oppfyller kravene i denne forordning til tross for de vibrasjoner det 

kan utsettes for. 

5.1.2.  Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være utformet, konstruert og kunne monteres på en slik måte at 

det i rimelig grad er bestandig mot den korrosjon det utsettes for, kjøretøyets bruksvilkår tatt i betraktning. 

5.1.3.  Ytterligere krav knyttet til manipuleringsmuligheter og manuelt justerbare eksos- eller lyddempingsanlegg med 

flere driftsinnstillinger 

5.1.3.1.  Alle eksos- eller lyddempingsanlegg skal være utformet på en slik måte at det ikke er lett å fjerne ledeplater, 

utgangskonuser og andre deler hvis primære funksjon er å inngå som en del av lyddempings-/ekspansjonskamrene. 

Dersom bruk av en slik del ikke er til å unngå, skal festemetoden være slik at den ikke er lett å fjerne (unngå f.eks. 

bruk av fester med vanlige gjenger), og den skal også festes på en slik måte at det vil føre til permanent/ 

uopprettelig skade på lydpottesystemet dersom den fjernes. 

5.1.3.2.  Eksos- eller lyddempingsanlegg med flere manuelt justerbare driftsinnstillinger skal oppfylle alle krav ved samtlige 

innstillinger. Lydnivåene som registreres, skal være fra den driftsinnstillingen som gir høyest lydnivå. 

5.2.  Spesifikasjoner for lydnivåer 

5.2.1.  Målevilkår 

5.2.1.1.  Støyprøvingen av lyddempingsanlegget og reservelyddempingsanlegget må utføres med de samme vanlige 

dekkene, som definert i UNECE-reglement nr. 117 punkt 2. Dersom produsenten ber om det, skal prøvingene ikke 

utføres med drivhjulsdekk, spesialdekk eller vinterdekk, som definert i UN-ECE-reglement nr. 117 punkt 2. Slike 

dekk kan øke kjøretøyets lydnivå eller ha en maskerende effekt ved sammenligning av oppnådd støyreduksjon. 

Dekkene kan være brukt, men de skal oppfylle kravene til bruk i trafikken. 

5.2.2.  Den støyreduksjon som oppnås med reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter, skal kontrolleres med de 

metodene som er beskrevet i punkt 1 i vedlegg II. Ved anvendelse av dette punkt skal det vises til denne forordning 

med de endringer som var i kraft på tidspunktet da det nye kjøretøyet ble typegodkjent. 

a) Måling med kjøretøyet i bevegelse 

Når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er montert på kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, skal de oppnådde lydnivåene oppfylle et av følgende vilkår: 

i) Den målte verdien (avrundet til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 1 dB(A) den verdien 

som ble oppnådd med den aktuelle kjøretøytypen da den ble typegodkjent i henhold til denne forordning. 

ii) Den målte verdien (før avrunding til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 1 dB(A) den 

støyverdien som ble målt (før avrunding til nærmeste heltall) med kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, når det er utstyrt med et lyddempingsanlegg tilsvarende den typen som var montert på kjøretøyet da 

det ble innlevert til typegodkjenning i henhold til denne forordning. 

Ved direkte sammenligning av reservelyddempingsanlegget med det opprinnelige anlegget er det, ved 

anvendelse av punkt 4.1.2.1.4.2 og/eller punkt 4.1.2.2.1.2 i vedlegg II, tillatt å skifte gir for å oppnå høyere 

akselerasjoner, og bruk av elektroniske eller mekaniske innretninger for å hindre slik nedgiring er ikke 

obligatorisk. Dersom prøvingskjøretøyets lydnivå under disse forholdene overstiger verdiene for produk-

sjonssamsvar, skal den tekniske instansen avgjøre om kjøretøyet er representativt.  
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b) Måling med stillestående kjøretøy 

Når reservelyddempingsanlegget, eller dets komponenter, er montert på kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, skal de oppnådde lydnivåene oppfylle et av følgende vilkår: 

i) Den målte verdien (avrundet til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 2 dB(A) den verdien 

som ble oppnådd med den aktuelle kjøretøytypen da den ble typegodkjent i henhold til denne forordning. 

ii) Den målte verdien (før avrunding til nærmeste heltall) skal ikke overstige med mer enn 2 dB(A) den 

støyverdien som ble målt (før avrunding til nærmeste heltall) med kjøretøyet som er beskrevet i punkt 

1.3.3, når det er utstyrt med et lyddempingsanlegg tilsvarende den typen som var montert på kjøretøyet da 

det ble innlevert til typegodkjenning i henhold til denne forordning. 

5.2.3.  I tillegg til kravene i vedlegg II skal et reservelyddempingsanlegg eller dets komponenter overholde de relevante 

spesifikasjonene i vedlegg VII. For reservelyddempingsanlegg beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent i 

samsvar med direktiv 70/157/EØF, får kravene i vedlegg VII og spesifikasjonene i punkt 5.2.3.1–5.2.3.3 i dette 

vedlegg ikke anvendelse. 

5.2.3.1.  Dersom reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter er et anlegg eller en komponent med variabel 

geometri, skal produsenten avgi en erklæring i søknaden om typegodkjenning, i samsvar med tillegget til vedlegg 

VII, om at den typen lyddempingsanlegg som skal godkjennes, oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i dette vedlegg. 

Godkjenningsmyndigheten kan kreve relevant prøving for å kontrollere at den aktuelle typen lyddempingsanlegg er 

i samsvar med tilleggsbestemmelsene om lydutslipp. 

5.2.3.2.  Dersom reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke er et anlegg med variabel geometri, er det 

tilstrekkelig at produsenten avgir en erklæring i søknaden om typegodkjenning, i samsvar med tillegget til vedlegg 

VII, om at den typen lyddempingsanlegg som skal godkjennes, oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i dette vedlegg. 

5.2.3.3.  Samsvarserklæringen skal lyde som følger: «(Produsentens navn) bekrefter at denne typen lyddempingsanlegg 

oppfyller kravene i punkt 5.2.3 i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 540/2014. (Produsentens navn) avgir denne 

erklæringen i god tro, etter å ha foretatt en hensiktsmessig teknisk vurdering av kjøretøyenes ytelse med hensyn til 

lydutslipp under de relevante driftsforhold.» 

5.3.  Måling av kjøretøyets ytelse 

5.3.1.  Reservelyddempingsanlegget eller dets komponenter skal være slik at kjøretøyets ytelse svarer til den ytelsen som 

oppnås med det originale lyddempingsanlegget eller dets komponenter. 

5.3.2.  Reservelyddempingsanlegget eller, alt etter hva produsenten velger, komponentene til anlegget, skal sammenlignes 

med et originalt lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, som også er nytt og som i sin tur monteres på 

kjøretøyet nevnt i punkt 1.3.3. 

5.3.3.  Kontrollen skal foretas ved måling av mottrykket i henhold til punkt 5.3.4. 

Verdien som måles med reservelyddempingsanlegget skal ikke overstige verdien som måles med det originale 

lyddempingsanlegget med mer enn 25 % under de forholdene som er beskrevet nedenfor. 

5.3.4.  Prøvingsmetode 

5.3.4.1.  Prøvingsmetode med motor 

Målingene skal utføres på den motoren som er nevnt i punkt 1.3.4, koplet til et dynamometer. Med gasspedalen 

helt inne skal prøvingsbenken stilles inn slik at det turtall (S) som tilsvarer motorens nominelle største effekt, 

oppnås. 

For å kunne måle mottrykket skal trykkuttaket plasseres i den avstand fra eksosmanifolden som er angitt i tillegg 5.  
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5.3.4.2.  Prøvingsmetode med kjøretøy 

Målingene skal gjennomføres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3.  Prøvingen skal foretas enten på vei 

eller på et rulledynamometer. 

Med gasspedalen helt inne skal motoren belastes slik at det turtall oppnås som tilsvarer motorens nominelle største 

effekt (turtall S). 

For å kunne måle mottrykket skal trykkuttaket plasseres i den avstand fra eksosmanifolden som er angitt i tillegg 5. 

5.4.  Ytterligere spesifikasjoner for reservelyddempingsanlegg, eller deres komponenter, som inneholder akustisk 

absorberende fibermaterialer 

5.4.1.  Generelt 

Lydabsorberende fibermaterialer i lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, kan benyttes bare dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Eksosgassen kommer ikke i kontakt med fibermaterialene. 

b) Lyddempingsanlegget eller dets komponenter tilhører samme familie som anlegg eller komponenter til anlegg 

der det, i forbindelse med EU-typegodkjenning av en annen kjøretøytype i henhold kravene i denne forordning, 

er godtgjort at det ikke skjer noen forringelse. 

Med mindre et av disse vilkårene er oppfylt, skal hele lyddempingsanlegget eller dets komponenter gjennomgå 

konvensjonell kondisjonering etter en av framgangsmåtene som er beskrevet nedenfor. 

Ved anvendelse av bokstav b) i første ledd skal en gruppe lyddempingsanlegg, eller komponenter til dem, anses å 

være av samme familie dersom samtlige av følgende kjennetegn er de samme: 

a) Forekomst av nettostrøm av eksosgasser gjennom det absorberende fibermaterialet ved kontakt med dette 

materialet. 

b) Typen fibrer. 

c) Ev. spesifikasjoner for bindemiddelet. 

d) Gjennomsnittlige fiberdimensjoner. 

e) Fyllmaterialets minste pakningstetthet i kg/m3. 

f) Største kontaktflate mellom gasstrømmen og det absorberende materialet, 

5.4.1.1.  Kontinuerlig kjøring på vei i 10 000 km. 

5.4.1.1.1.  50 ± 20 % av denne kjøringen skal bestå i bykjøring, og resten skal være langdistansekjøring i høy hastighet; 

kontinuerlig kjøring på vei kan erstattes med et tilsvarende program på testbane. 

Det skal veksles mellom de to formene for kjøring minst to ganger. 

Det fullstendige prøvingsprogrammet skal inneholde minst ti pauser av minst tre timers varighet for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens som kan forekomme. 

5.4.1.2.  Kondisjonering i prøvingsbenk 

5.4.1.2.1.  Med bruk av standarddeler og ved å følge produsentens anvisninger skal lyddempingsanlegget eller dets 

komponenter monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3, eller på den motoren som er nevnt i punkt 

1.3.4. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledynamometer. I sistnevnte tilfelle skal motoren 

koples til et dynamometer.  
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5.4.1.2.2.  Prøvingen skal utføres i seks sekstimersperioder med en pause på minst tolv timer mellom hver periode for å kunne 

reprodusere effektene av avkjøling og eventuell kondens. 

5.4.1.2.3.  I hver sekstimersperiode skal motoren kjøres i tur og orden under følgende forhold: 

a) Fem minutter på tomgang. 

b) En time med 1/4 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

c) En time med 1/2 belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

d) Ti minutter med full belastning på 3/4 av nominelt største turtall (S). 

e) 15 minutter med 1/2 belastning på nominelt største turtall (S). 

f) 30 minutter med 1/4 belastning på nominelt største turtall (S). 

Hver periode skal omfatte to omganger med disse seks fasene i rekkefølge fra a) til f). 

5.4.1.2.4.  Under prøvingen skal lyddempingsanlegget eller dets komponenter ikke avkjøles ved hjelp av et tvungent avtrekk 

som simulerer normal luftflyt rundt kjøretøyet. 

Dersom produsenten ber om det, kan imidlertid lyddempingsanlegget eller dets komponenter avkjøles slik at 

temperaturen ikke overstiger den som måles ved innløpet når kjøretøyet kjøres på høyeste hastighet. 

5.4.1.3.  Kondisjonering ved pulsering 

5.4.1.3.1.  Lyddempingsanlegget eller dets komponenter skal monteres på det kjøretøyet som er nevnt i punkt 1.3.3, eller på 

den motoren som er nevnt i punkt 1.3.4. I førstnevnte tilfelle skal kjøretøyet plasseres på et rulledynamometer, og i 

sistnevnte tilfelle skal motoren koples til et dynamometer. 

5.4.1.3.2.  Prøvingsutstyret, vist med en detaljert tegning i figur 1 i tillegget til vedlegg IV, skal monteres ved lyddempings-

anleggets utløp. Alt annet utstyr som gir tilsvarende resultater, kan godtas. 

5.4.1.3.3.  Prøvingsutstyret skal justeres på en slik måte at strømmen av eksosgass vekselvis brytes og åpnes 2 500 ganger ved 

hjelp av den hurtiglukkende ventilen. 

5.4.1.3.4.  Ventilen skal åpne seg når eksosgassens mottrykk, målt minst 100 mm nedenfor inngangsflensen, når en verdi 

mellom 35 og 40 kPa. Den skal lukke seg når dette trykket ikke avviker med mer enn 10 % fra det stabiliserte 

mottrykket med ventilen åpen. 

5.4.1.3.5.  Forsinkelsesreleet skal stilles inn for den gassutstrømmingsperiode som følger av bestemmelsene i punkt 5.4.1.3.4. 

5.4.1.3.6.  Turtallet skal være 75 % av det turtallet (S) der motoren yter sin største effekt. 

5.4.1.3.7.  Effekten dynamometeret viser, skal være 50 % av den effekten med full gass som måles ved 75 % av turtallet (S). 

5.4.1.3.8.  Eventuelle dreneringshull skal være stengt under prøvingen. 

5.4.1.3.9.  Hele prøvingen skal fullføres i løpet av 48 timer. Om nødvendig skal det legges inn en avkjølingsperiode etter hver 

time. 

5.4.1.3.10.  Etter kondisjonering skal lydnivået kontrolleres i henhold til punkt 5.2. 

6.  UTVIDELSE AV EU-TYPEGODKJENNING 

Produsenten av lyddempingsanlegget eller dens representant kan be kontoret som har EU-typegodkjent lyddem-

pingsanlegget for én eller flere kjøretøytyper, om at godkjenningen utvides til å omfatte andre kjøretøytyper. 
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Framgangsmåten er den som er oppført i punkt 1. Utvidelse av en EU-typegodkjenning (eller avslag på søknad om 

utvidelse) skal meldes til medlemsstatene etter framgangsmåten i direktiv 2007/46/EF. 

7.  ENDRING AV EN TYPE LYDDEMPINGSANLEGG 

Ved endring av en type som er godkjent i henhold til denne forordning, får artikkel 13–16 og artikkel 17 nr. 4 i 

direktiv 2007/46/EF anvendelse. 

8.  PRODUKSJONSSAMSVAR 

8.1.  Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 i direktiv 

2007/46/EF. 

8.2.  Særlige bestemmelser: 

8.2.1.  Prøvingene nevnt i punkt 2.3.5 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF er de prøvingene som er fastsatt i vedlegg XI til 

denne forordning. 

8.2.2.  Kontrollene nevnt i punkt 3 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF skal vanligvis utføres hvert annet år. 

9.  OPPLYSNINGER BEREGNET PÅ BRUKERNE OG TEKNISK INSPEKSJON 

9.1.  Med hvert reservelyddempingsanlegg skal det følge et papirdokument utstedt av produsenten av reservelyddem-

pingsanlegget eller dens representant. Dokumentet skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Reservelyddempingsanleggets EU-typegodkjenningsnummer (del 5 med nummeret på utvidelsen av typegod-

kjenningen kan utelates). 

b) EU-typegodkjenningsmerke. 

c) Merke (produsentens handelsnavn). 

d) Type og handelsbetegnelse og/eller delenummer. 

e) Produsentens firma og adresse. 

f) Navn og adresse til produsentens eventuelle representant 

g) Opplysninger om de kjøretøyer som reservelyddempingsanlegget er beregnet på: 

i) Merke 

ii) Type 

iii) Typegodkjenningsnummer 

iv) Motorkode 

v) Største motoreffekt 

vi) Type kraftoverføring 

vii) Eventuelle begrensninger vedrørende de kjøretøyer der anlegget kan monteres 

viii) Lydnivå for kjøretøyet i bevegelse i dB(A) og lydnivå for stillestående kjøretøy i dB(A) ved min–1 

(dersom verdiene avviker fra typegodkjenningsverdiene) 

h) Monteringsanvisninger. 

9.2.  Dersom papirdokumentet nevnt i punkt 9.1 består av mer enn ett papirark, skal samtlige ark minst være forsynt 

med en referanse til EU-typegodkjenningsnummeret. 

9.3.  Opplysningene i punkt 9.1 bokstav g) og h) kan gis på produsentens nettsted dersom nettadressen er oppført på 

papirdokumentet. 

 _____  
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Tillegg 1 

Opplysningsdokument nr. … om EU-typegodkjenning av reservelyddempingsanlegg til motorvogner som separate 

tekniske enheter (forordning (EU) nr. 540/2014) 

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal 

være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til det formatet. 

Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om 

ytelse. 

0.  Generelt 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

0.3. Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):  ......................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0.7.  Plassering av og festemåte for EU-typegodkjenningsmerket for eventuelle komponenter og separate tekniske enheter:  ...  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ..........................................................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

1.  Beskrivelse av kjøretøyet som innretningen er beregnet på (dersom innretningen skal monteres på mer enn én 

kjøretøytype, skal opplysningene som kreves i dette punktet, oppgis for hver enkelt type). 

1.1. Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

1.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

1.3.  Typebetegnelse, dersom den er angitt på kjøretøyet:  ..........................................................................................................  

1.4.  Kjøretøygruppe:  ..................................................................................................................................................................  

1.5.  EU-typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyet:  .............................................................................................................  

1.6. Motor:  .................................................................................................................................................................................  

1.6.1.  Motorprodusent:  ..................................................................................................................................................................  

1.6.2.  Produsentens motorkode:  ....................................................................................................................................................  

1.6.3.  Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor): … kW 

1.6.4.  Overlader(e): Originaldel eller merke og merking(1):  .........................................................................................................  

1.6.5.  Luftfilter: Originaldel eller merke og merking(1):  ...............................................................................................................  

1.6.6.  Innsugingslyddemper(e): Originaldel eller merke og merking(1):  .......................................................................................   

  

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegod-

kjenningsdokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(1) Stryk det som ikke passer. 
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1.6.7.  Lydpotte(r)): Originaldel eller merke og merking(1):  ..........................................................................................................  

1.6.8.  Katalysator: Originaldel eller merke og merking(1):  ...........................................................................................................  

1.6.9.  Partikkelfelle(r): Originaldel eller merke og merking(1):  ....................................................................................................  

1.7.  Kraftoverføring 

1.7.1.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):  .......................................................................................................................  

1.8.  Innretninger uavhengig av motoren som er beregnet på å redusere støy: Originaldel eller beskrivelse(1):  .........................  

1.9.  Lydnivåverdier: 

Kjøretøy i bevegelse: … dB(A), hastighet stabilisert før akselerasjon ved … km/t 

Stillestående kjøretøy dB(A), ved … min–-1 

1.10.  Mottrykksverdi: … Pa 

1.11.  Eventuelle restriksjoner på bruk og monteringsanvisning:  ..................................................................................................  

2.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

3.  Beskrivelse av innretningen 

3.1. En beskrivelse av reservelyddempingsanlegget med angivelse av hver systemkomponents plassering samt monterings-

anvisninger 

3.2.  Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hver komponent, og en angivelse av hvilke materialer som er benyttet. 

Plasseringen av det obligatoriske EU-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene. 

Dato:  ................................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  .....................................................................................................................................................................................  

Stilling:  ............................................................................................................................................................................................  

 _____  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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Tillegg 2 

MAL 

EU-typegodkjenningsdokument 

(Største format: A4 (210 × 297 mm)) 

Myndighetens stempel 

Melding om 

— typegodkjenning(1) 

— utvidelse av typegodkjenning(1) 

— avslag på typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av typegodkjenning(1) 

for en type separat teknisk enhet i et lyddempingsanlegg i henhold til forordning (EU) nr. 540/2014 

Typegodkjenningsnummer:  .............................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

AVSNITT 1 

0.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

0.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

0.3.  Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):  ......................................................  

0.3.1.  Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4.  Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5.  Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0,7.  Plassering av og festemåte for EU-typegodkjenningsmerket for eventuelle komponenter og separate tekniske enheter:  ...  

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ..........................................................................................................................  

0.9.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1.  Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse 

2.  Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  .....................................................................................................................  

3.  Prøvingsrapportens dato:  ...........................................................................................................................................................  

4.  Prøvingsrapportens nummer:  ....................................................................................................................................................   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de kjøretøytypene som omfattes av typegod-

kjenningsdokumentet, skal disse tegnene angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i vedlegg IIA til direktiv 2007/46/EF. 
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5.  Eventuelle merknader: Se tilføyelse 

6.  Sted:  ..........................................................................................................................................................................................  

7.  Dato:  .........................................................................................................................................................................................  

8.  Underskrift:  ...............................................................................................................................................................................  

9.  Vedlagt følger innholdsfortegnelse for opplysningspakken som er innlevert til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres 

på anmodning. 

Vedlegg: Opplysningspakke 

 Prøvingsrapport 

 _____  
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Tilføyelse 

til EU-typegodkjenningsdokument nr. … 

1.  Tilleggsopplysninger 

1.1. Beskrivelse av kjøretøyet som innretningen er beregnet på (dersom innretningen skal monteres på mer enn én 

kjøretøytype, skal opplysningene som kreves i dette punktet, oppgis for hver enkelt type). 

1.1.1.  Merke (produsentens handelsnavn):  ....................................................................................................................................  

1.1.2.  Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................  

1.1.3.  Typebetegnelse, dersom den er angitt på kjøretøyet:  ..........................................................................................................  

1.1.4.  Kjøretøygruppe:  ..................................................................................................................................................................  

1.1.5.  EU-typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyet:  .............................................................................................................  

1.2.  Motor: 

1.2.1.  Motorprodusent:  ..................................................................................................................................................................  

1.2.2.  Produsentens motorkode:  ....................................................................................................................................................  

1.2.3.  Største nettoeffekt (g): … kW ved … min -1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk motor) … kW 

2.  Prøvingsresultater 

2.1. Lydnivå for kjøretøy i bevegelse: … dB(A) 

2.2.  Lydnivå for stillestående kjøretøy: … dB(A) ved … min-1 

2.3.  Mottrykksverdi: … Pa 

3.  Merknader:  ..........................................................................................................................................................................  

 _____  
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Tillegg 3 

Modell for EU-typegodkjenningsmerke 

 

Det lyddempingsanlegget, eller de komponentene til anlegget, som er påført ovennevnte EU-typegodkjenningsmerke, er en 

innretning som er godkjent i Spania (e 9) i henhold til forordning (EU) nr. 540/2014 under basisgodkjenningsnummer 0148, og 

som overholder grenseverdiene for fase 2 i vedlegg III til nevnte forordning. 

Tallene er bare eksempler. 

 _____  



Nr. 18/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Tillegg 4 

Prøvingsutstyr 

 

1  Inngangsflens eller -hylse – tilslutning til utløpet på hele lyddempingsanlegget som prøves 

2  Reguleringsventil (manuell) 

3  Trykkpulstank fra 35 til 40 l 

4  Trykkbryter 5 kPa til 250 kPa — til åpning av punkt 7 

5  Forsinkelsesrelé — til stenging av punkt 7 

6  Impulsteller 

7  Hurtiglukkende ventil — f.eks. en motorbremsventil med diameter 60 mm, styrt av en pneumatisk sylinder som utvikler en 

kraft på 120 N ved 400 kPa. Reaksjonstiden ved åpning og stenging skal ikke overstige 0,5 sekunder. 

8  Avtrekk for eksosgass 

9  Bøyelig rør 

10  Trykkmåler 

 _____  
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Tillegg 5 

Målepunkter — mottrykk 

Eksempler på mulige målepunkter for trykktapsprøvinger. Det eksakte målepunktet skal angis i prøvingsrapporten. Det skal 

ligge i et område med jevn gasstrøm. 

1.  Figur 1 

Enkeltrør 

 

2.  Figur 2 

Delvis dobbeltrør1 

 

1 Se figur 3 dersom dette ikke er mulig. 

3.  Figur 3 

Dobbeltrør2 

 

2 To målepunkter, én avlesning. 

 _____  
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VEDLEGG X 

KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR FOR RESERVELYDDEMPINGSANLEGG SOM SEPARATE  

TEKNISKE ENHETER 

1.  GENERELT 

Disse kravene er i tråd med den prøvingen som skal utføres for å kontrollere produksjonssamsvaret (COP) i samsvar med 

punkt 8 i vedlegg IX. 

2.  PRØVING OG PROSEDYRER 

Målemetoder, måleinstrumenter og tolking av resultatene skal være som beskrevet i punkt 5 i vedlegg IX. Det 

reservelyddempingsanlegget, eller de komponentene til anlegget, som prøves, skal gjennomgå prøving som beskrevet i 

punkt 5.2, 5.3 og 5.4 i vedlegg IX.  

3.  STIKKPRØVETAKING OG EVALUERING AV RESULTATENE 

3.1. Ett lyddempingsanlegg, eller komponenter til det, skal velges ut og underkastes prøving som nevnt i punkt 2. Dersom 

prøvingsresultatene oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller 

komponent anses å være i samsvar med COP-bestemmelsene. 

3.2.  Dersom et av prøvingsresultatene ikke oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal ytterligere to lyddem-

pingsanlegg, eller deres komponenter, av samme type prøves i henhold til punkt 2 i dette vedlegg. 

3.3.  Dersom prøvingsresultatene for det andre og det tredje lyddempingsanlegget, eller deres komponenter, oppfyller kravene 

til produksjonssamsvar i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller komponent anses å være 

i samsvar med COP-bestemmelsene. 

3.4.  Dersom et av prøvingsresultatene for det andre eller det tredje lyddempingsanlegget, eller dets komponenter, ikke 

oppfyller COP-kravene i punkt 8.1 i vedlegg IX, skal den aktuelle typen lyddempingsanlegg eller komponent anses ikke å 

oppfylle kravene i denne forordning, og produsenten skal treffe de tiltak som er nødvendige for å gjenopprette samsvaret. 

 _____  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/91 

 

VEDLEGG XI 

ENDRINGER I DIREKTIV 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

Del A 

1.  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I del I innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt 
Gyldighetsområde 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

X X X X X X»     

b) I tillegg 1 til del I innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Særlige aspekter 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 A» 

c) I tillegg 1 til del I innsettes følgende rad i tabell 2: 

Nr. Emne Rettsakt Særlige aspekter 
Gyldighetsområde og 

særlige krav 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 A» 

2.  I vedlegg VI, i tillegget til modell A, innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Endret ved 
Gjelder for følgende 

versjoner 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014» 

  

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 ≤ 2 500(1) kg M1 > 2 500(1) kg M2 M3 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

H G+H G+H G+H» 

b) I tillegg 2 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

X X X X X X»     
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c) I tillegg 3 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 X» 

d) I tillegg 4 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«1A Lydnivå Forordning (EU) 

nr. 540/2014 

 H H H H H»     

e) I tillegg 5 innsettes følgende rad i tabellen: 

Nr. Emne Rettsakt Mobil kran i gruppe N3 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 T» 

Del B 

1.  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I del I utgår nr. 1 i tabellen. 

b) I tillegg 1 til del I utgår nr. 1 i tabell 1. 

c) I tillegg 1 til del I utgår nr. 1 i tabell 2. 

d) I del II utgår nr. 1 i tabellen. 

2.  I vedlegg VI, i tillegget til mal A, utgår nr. 1 i tabellen. 

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 1 utgår nr. 1 i tabellen. 

b) I tillegg 2 utgår nr. 1 i tabellen. 

c) I tillegg 3 utgår nr. 1 i tabellen. 

d)  I tillegg 4 utgår nr. 1 i tabellen. 

e)  I tillegg 5 utgår nr. 1 i tabellen. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 70/157/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 nr. 1 og 2 

Artikkel 2a Artikkel 4 nr. 3 og 4 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 — 

Vedlegg I punkt 1 Vedlegg I punkt 1 

Vedlegg I punkt 3 Vedlegg I punkt 2 

Vedlegg I punkt 4 Vedlegg I punkt 3 

Vedlegg I punkt 5 Vedlegg I punkt 4 

Vedlegg I punkt 6 Vedlegg I punkt 5 

Vedlegg I tillegg 1 Vedlegg I tillegg 1 

Vedlegg I tillegg 2 Vedlegg I tillegg 2 

Vedlegg I punkt 2 Vedlegg III 

Vedlegg II punkt 1, 2, 3 og 4 Vedlegg IX punkt 1, 2, 3 og 4 

Vedlegg II punkt 5 og 6 Vedlegg IX punkt 7 og 8 

Vedlegg II tillegg 1 Vedlegg IX tillegg 1 

Vedlegg II tillegg 2 Vedlegg IX tillegg 2 

Vedlegg II tillegg 3 Vedlegg IX tillegg 3 

Vedlegg III — 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/166 

av 3. februar 2015 

om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til 

innføring av særlige framgangsmåter, vurderingsmetoder og tekniske krav, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010, (EU) 

nr. 109/2011 og (EU) nr. 458/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, 

under henvisning til 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(2), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser om den generelle sikkerheten for typegodkjenning av motorvogner, 

deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner, og å presisere vilkårene 

for anvendelse av den relevante lovgivningen som ble obligatorisk ved forordning (EF) nr. 661/2009. 

2) Med forbehold for listen over rettsakter som fastsetter kravene til EF-typegodkjenning av kjøretøyer fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF, gis kjøretøyprodusenter ved forordning (EF) nr. 661/2009 mulighet til å inngi en 

søknad om typegodkjenning for tiltak for gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009 om krav på områder som 

omfattes av UN-ECE-reglementer. 

3) Det er særlig nødvendig å fastsette bestemte framgangsmåter for typegodkjenning i samsvar med artikkel 20 i direktiv 

2007/46/EF om nye teknikker eller prinsipper som er uforenlige med eksisterende tiltak for gjennomføring forordning 

(EF) nr. 661/2009 som omfattes av UN-ECE-reglementer, ettersom slik bestemmelser for tiden ikke finnes, men 

behøves. 

4) Det er i prinsippet ikke mulig å oppnå typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglementer når det gjelder installerte 

deler eller separate tekniske enheter som bare har én gyldig EF-typegodkjenning. Det bør imidlertid gjøres mulig når det 

gjelder EF-typegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009, med hjemmel i bestemmelsene i UN-ECE-

reglementene. 

5) Vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF inneholder en liste over rettsakter for hvilke en produsent kan utpekes som teknisk 

instans, herunder en rekke direktiver som oppheves ved forordning (EF) nr. 661/2009. Det er derfor nødvendig å erstatte 

henvisningene til de relevante direktivene med henvisninger til de relevante tiltakene for gjennomføring av forordning 

(EF) nr. 661/2009. 

6) Vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF inneholder en liste over rettsakter for hvilke en produsent eller en teknisk instans kan 

anvende virtuell prøving, herunder en rekke direktiver som oppheves ved forordning (EF) nr. 661/2009. Det er derfor 

nødvendig å erstatte henvisningene til de relevante direktivene med henvisninger til de relevante tiltakene for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 4.2.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 28. 

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

(2) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

2020/EØS/18/07 
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7) For å sikre en enhetlig metode for nummerering av EF-typegodkjenningsdokumenter og EF-typegodkjenningsmerker er 

det i tillegg nødvendig å fastsette særlige administrative bestemmelser og et nummererings- og merkingssystem i 

henhold til forordning (EF) nr. 661/2009. 

8) UN-ECE-reglementer inneholder særlige bestemmelser om opplysninger som må vedlegges en søknad om typegod-

kjenning. I forbindelse med framgangsmåtene fastsatt i denne forordning bør disse opplysningene også angis i 

opplysningsmappen. 

9) Samsvar med rådsdirektiv 71/320/EØF(1), opphevet ved forordning (EF) nr. 661/2009, er fortsatt obligatorisk for 

reserveenheter for bremseanlegg, men samsvar med UN-ECE-reglement nr. 90(2) er godkjent som et alternativ. 

Nærmere bestemmelser, herunder egnede overgangsbestemmelser, må fastsettes med hensyn til reserveenheter for 

bremseanlegg, trommelbremsebelegg, bremseskiver og trommelbremser for motorvogner og deres tilhengere i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 90. 

10) Når det gjelder kjøretøyer i kategori N, etter artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 661/2009, må kjøretøyets førerhus eller 

den plassen som er avsatt for fører og passasjerer ha tilstrekkelig styrke til å gi fører og passasjerer beskyttelse ved et 

sammenstøt, idet det tas hensyn til UN-ECE-reglement nr. 29(3). Denne forordning bør for dette formål oppføres på 

listen over UN-ECE-reglementer som det er obligatorisk å overholde. 

11) Tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 661/2009 om fastsettelse av anvendelsesområdet for kravene i artikkel 5 nr. 1 

og 2 i nevnte forordning må ajourføres etter at kommisjonsdirektiv 2010/19/EU(4) er vedtatt. 

12) Ytterligere krav til førerhusets styrke, overvåking av dekktrykk, avansert nødbrems, feltskiftevarsel, girskiftindikator og 

elektronisk stabilitetskontroll angitt i forordning (EF) nr. 661/2009 inngår ikke i tabellen i vedlegg I, men bør fortsatt 

gjelde ved typegodkjenning. 

13) Listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

ajourføres ofte for å gjenspeile den aktuelle situasjonen når det gjelder endringer av de ulike UN -ECE-regle-

mentene. 

14) Denne listen bør utfylles med opplysninger som presiserer på hvilke vilkår eksisterende EF-typegodkjenninger gitt med 

hjemmel i direktiver opphevet ved forordning (EF) nr. 661/2009 fortsatt har gyldighet for visse kjøretøyer, deler og 

separate tekniske enheter. 

15) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010(5) om plasseringen og monteringen av kjennemerke bak må gjennomgås for 

å ta hensyn til særlige kjøretøykonstruksjoner. 

16) Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011(6) om avskjermingssystemer bør endres for å ajourføre henvisningen til 

kommisjonsforordningen om hjulavskjermingssystemer, og ettersom sistnevnte får anvendelse på ytterligere 

kjøretøygrupper.  

  

(1) Rådsdirektiv 71/320/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for visse grupper av 

motorvogner og deres tilhengere (EFT L 202 av 6.9.1971, s. 37). 

(2) EUT L 185 av 13.7.2012, s. 24. 

(3) EUT L 304 av 20.11.2010, s. 21. 

(4) Kommisjonsdirektiv 2010/19/EU av 9. mars 2010 om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF for å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for visse grupper av motorvogner og deres 

tilhengere (EUT L 72 av 20.3.2010, s. 17). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av plasseringen og monteringen av bakre 

kjennemerke på motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 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 291 av 9.11.2010, s. 22). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2011 av 27. januar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper motorvogner og deres tilhengere med hensyn til avskjermings-

systemer (EUT L 34 av 9.2.2011, s. 2). 
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17) Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011(1) om montering av dekk må tilpasses til den tekniske utvikling når det 

gjelder valgfrie reservehjul for gruppe N1-kjøretøyer fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 64(2). 

18) To punkter i vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF, som inneholder en liste over rettsakter for spesialkjøretøyer, må 

gjennomgås med hensyn til krav til kjøretøys lydnivå, for å bringe gjeldende krav i samsvar med bestemmelsene som 

gjaldt før. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1. I denne forordning fastsettes nærmere regler for særlige framgangsmåter for, tekniske krav til og prøvinger for 

typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe M, N og O, samt deler og separate tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer. 

2. Ved denne forordning endres dessuten visse vedlegg til direktiv 2007/46/EF for å tilpasse dem til den tekniske utvikling 

og for å innføre framgangsmåter som gjør det mulig å tillate typegodkjenning 

— av nye teknikker eller prinsipper i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2007/46/EF, 

— av kjøretøysystemer der deler og separate tekniske enheter som er utstyrt med et EF-typegodkjenningsmerke benyttes i 

stedet for et ECE-typegodkjenningsmerke i forbindelse med tiltak for gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009 om 

fastsettelse av krav på områder som omfattes av UN-ECE-reglementer, 

— i tilfeller der en produsent er utpekt som teknisk instans i samsvar med vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF og 

— i tilfeller der det er anvendt virtuell prøving i samsvar med vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 2 

Søknad om EF-typegodkjenning 

1. Produsenten eller dennes representant skal inngi til typegodkjenningsmyndigheten en søknad utarbeidet i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2. En søknad om EF-typegodkjenning etter en eller flere av framgangsmåtene i artikkel 1 nr. 2 i denne forordning skal bestå 

av opplysningsmappen med opplysningene som kreves i henhold til tiltakene for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 661/2009 om krav på områder som omfattes av UN-ECE-reglementer, og skal utarbeides i samsvar med vedlegg I til 

direktiv 2007/46/EF. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal bekrefte at den anser søknaden som fullstendig. 

4. Alle EF- eller UN-ECE-typegodkjente deler og separate tekniske enheter som er montert i et kjøretøy eller i en annen del 

eller teknisk enhet, trenger ikke å beskrives fullstendig i opplysningsdokumentet dersom typegodkjenningsnumrene og  

-merkene angis i opplysningsdokumentet og de relevante typegodkjenningsdokumentene med vedlagt opplysningspakkene 

stilles til rådighet for den tekniske instansen. 

5. Deler og separate tekniske enheter som har et gyldig EF-typegodkjenningsmerke skal godtas også i tilfeller der de 

anvendes i stedet for deler og separate tekniske enheter som må være utstyrt med et ECE-typegodkjenningsmerke i forbindelse 

med tiltakene for gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009 om krav på områder som omfattes av UN-ECE-reglementer.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 av 12. mai 2011 om krav til typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn 

til montering av dekk og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 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 124 av 13.5.2011, s. 11). 

(2) EUT L 310 av 26.11.2010, s. 18. 
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Artikkel 3 

Typegodkjenning 

1. Når typen kjøretøy, del eller separat teknisk enhet som framlegges for typegodkjenning oppfyller de relevante tekniske 

krav og tiltak for å sikre produksjonssamsvar med UN-ECE-reglementene som ble gjort obligatoriske ved forordning (EF) 

nr. 661/2009, og der søkeren oppfyller de relevante kravene fastsatt i artikkel 2 i denne forordning, skal typegodkjennings-

myndigheten gi en EF-typegodkjenning etter artikkel 13 nr. 15 bokstav a) i forordning (EF) nr. 661/2009 og utstede et typegod-

kjenningsnummer i samsvar med nummeringssystemet i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

2. En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen type kjøretøy, del eller separat teknisk enhet.  

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med 

mønsteret i del 2 i vedlegg I for en type kjøretøy, del eller separat teknisk enhet som omfatter nye teknikker eller prinsipper som 

er uforenlige med UN-ECE-reglementene, eller del 3 i vedlegg I for en type kjøretøy, del eller separat teknisk enhet som 

oppfyller de grunnleggende tekniske kravene i UN-ECE-reglementer og/eller ved egenprøving og/eller virtuell prøving. 

Artikkel 4 

Nye teknikker eller prinsipper som er uforenlige med rettsaktene om gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009 

som omfattes av UN-ECE-reglementer 

1. Når en medlemsstat gis tillatelse til å tildele en EF-typegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til et system, en del eller 

separat teknisk enhet i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2007/46/EF, skal framgangsmåten i nr. 2 til 5 følges. 

2. Typegodkjenningsmyndigheten skal gi en EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 i denne forordning og utstede et 

typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar med mønsteret i del 2 

i vedlegg I vedlagt det utfylte meldingsskjemaet, som skal være i samsvar med det relevante mønsteret i det gjeldende  

UN-ECE-reglementet, og der raden for UN-ECE-typegodkjenningsnummer ikke fylles ut. 

4. Opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 skal deretter vedlegges typegodkjenningsdokumentet og meldingsskjemaet 

nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

5. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerking i samsvar med tillegget til vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF skal 

eventuelt angis i typegodkjenningsdokumentet nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 5 

Egenprøving 

1. I samsvar med artikkel 11 nr. 1 og artikkel 41 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF og direktivets vedlegg V og XV kan en 

produsent utpekes som teknisk instans. De generelle vilkårene som skal oppfylles ved utpekingen av en produsent som teknisk 

instans, er angitt i tillegget til vedlegg XV til direktiv 2007/46/EF. Kravene, som endret ved denne forordning, får anvendelse 

og framgangsmåten angitt i nr. 2–5 skal følges. 

2. Typegodkjenningsmyndigheten skal gi en EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 i denne forordning og utstede et 

typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar med mønsteret i del 3 

i vedlegg I vedlagt det utfylte meldingsskjemaet, som skal være i samsvar med det relevante mønsteret i det gjeldende  

UN-ECE-reglementet, og der raden for UN-ECE-typegodkjenningsnummer ikke fylles ut. 

4. Opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 skal deretter vedlegges typegodkjenningsdokumentet og meldingsskjemaet 

nevnt i nr. 3 i denne artikkel.  
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5. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerking i samsvar med tillegget til vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF skal 

eventuelt angis i typegodkjenningsdokumentet nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 6 

Virtuell prøving 

1. I samsvar med artikkel 11 nr. 4 i og vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF er virtuelle prøvingsmetoder tillatt, forutsatt at 

kravene angitt i tilleggene til vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF er oppfylt. Kravene, som endret ved denne forordning, får 

anvendelse og framgangsmåten angitt i nr. 2–5 skal følges. 

2. Typegodkjenningsmyndigheten skal gi en EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 i denne forordning og utstede et 

typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar med mønsteret i del 3 

i vedlegg I vedlagt det utfylte meldingsskjemaet, som skal være i samsvar med det relevante mønsteret i det gjeldende  

UN-ECE-reglementet, og der raden for UN-ECE-typegodkjenningsnummer ikke fylles ut. 

4. Opplysningsmappen i samsvar med artikkel 2 skal deretter vedlegges typegodkjenningsdokumentet og meldingsskjemaet 

nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

5. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerking i samsvar med tillegget til vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF skal 

eventuelt angis i typegodkjenningsdokumentet nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 7 

Reserveenheter for bremseanlegg, reservebremsskiver og reservetrommelbremser 

1. Fra og med 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye reserveenheter for 

bremseanlegg for kjøretøytyper i gruppe M1 med en største tillatte totalmasse på 3,5 tonn, M2 med en største tillatte totalmasse på 

3,5 tonn og kjøretøytyper i gruppe N1, O1 og O2 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med direktiv 71/320/EØF, UN-ECE-

reglement nr. 13 eller UN-ECE-reglement nr. 13-H tidligst 7. april 1998. 

2. Fra og med 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye reserveenheter for 

bremseanlegg for kjøretøytyper i gruppe M1 med en største tillatte totalmasse på over 3,5 tonn, M2 med en største tillatte 

totalmasse på over 3,5 tonn og kjøretøytyper i gruppe M3, N2, N3, O3 og O4 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med 

UN-ECE-reglement nr. 13 eller UN-ECE-reglement nr. 13-H tidligst 1. november 2014. 

3. Fra og med 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye reservebremse-

skiver og reservetrommelbremser for kjøretøytyper i gruppe M1 og N1 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med  

UN-ECE-reglement nr. 13 eller UN-ECE-reglement nr. 13-H tidligst 1. november 2016. 

4. Fra og med 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye reservebremse-

skiver for kjøretøytyper i gruppe M2, M3, N2 og N3 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med UN-ECE-reglement 

nr. 13 tidligst 1. november 2014. 

5. Fra og med 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye 

reservetrommelbremser for kjøretøytyper i gruppe M2, M3, N2 og N3 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med  

UN-ECE-reglement nr. 13 tidligst 1. november 2016. 

6. Fra og med 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye reservebremse-

skiver og reservetrommelbremser for kjøretøytyper i gruppe O1 og O2 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med  

UN-ECE-reglement nr. 13 tidligst 1. november 2016.  
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7. Fra og med 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye 

reservebremseskiver for kjøretøytyper i gruppe O3 og O4 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 13 tidligst 1. november 2014. 

8. Fra og med 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 90 anvendelse på salg og ibruktaking av nye 

reservetrommelbremser for kjøretøytyper i gruppe O3 og O4 som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 13 tidligst 1. november 2016. 

Artikkel 8 

Førerhusets styrke i nyttekjøretøyer 

1. Fra og med 30. januar 2017 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i vern av fører og passasjerer i førerhuset i et 

nyttekjøretøy, nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper i gruppe N som ikke er i 

samsvar med bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 29. 

2. Fra og med 30. januar 2021 skal nasjonale myndigheter, av grunner knyttet til vern av fører og passasjerer i førerhuset i et 

nyttekjøretøy, anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige etter artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby 

registrering, salg og ibruktaking av kjøretøyer i gruppe N som ikke er i samsvar med bestemmelsene i UN-ECE-reglement 

nr. 29. 

Artikkel 9 

Endring av forordning (EF) nr. 661/2009 

1. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 661/2009 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

2. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 10 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

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

Artikkel 11 

Endring av forordning (EU) nr. 1003/2010 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1003/2010 endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 12 

Endring av forordning (EU) nr. 109/2011 

1. Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe N og O som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF samt på 

avskjermingssystemer beregnet på montering på kjøretøyer i gruppe N og O.» 

2. Vedlegg I og IV til forordning (EF) nr. 109/2011 endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 
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Artikkel 13 

Endring av forordning (EU) nr. 458/2011 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 458/2011 endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Administrative bestemmelser om typegodkjenning av kjøretøyer, deler eller separate tekniske enheter for 

tiltak for gjennomføring av forordning (EF) nr. 661/2009 om fastsettelse av krav på områder som 

omfattes av UN-ECE-reglementer 

DEL 1 

Opplysningsdokument 

MØNSTER 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med henblikk på et system / en del / en separat teknisk 

enhet(1) med hensyn til UN-ECE-reglement nr. … om … på grunnlag av og utformet i samsvar med nummereringen i vedlegg I 

til direktiv 2007/46/EF(a) 

Følgende opplysninger skal eventuelt leveres i tre eksemplarer med en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i 

passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle 

fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte 

funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):  ............................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelser, dersom det er merket på kjøretøyet / delen / den tekniske enheten(1)(b):  ................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(c):  ..............................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...............................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...................................................................................................  

1. ALLEMENNE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et/en representativ(t) kjøretøy / del / separat teknisk enhet(1):  ........................................  

Alle etterfølgende punkter og opplysninger som er relevante for kjøretøyet, delen eller den separate tekniske enheten, skal 

framlegges i enighet med den tekniske instansen og typegodkjenningsmyndigheten med ansvar for å gi den EF-typegod-

kjenningen som det søkes om. Søknaden kan bygge på en mal for et opplysningsdokument dersom det angis i UN -ECE-

reglement nr. …, ellers skal den i størst mulig grad bygge på nummereringen i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF (det vil si 

den fullstendige listen over opplysninger for EF-typegodkjenning av kjøretøyer, deler og separate tekniske enheter) og 

eventuelle tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner som kreves for godkjenning i henhold til UN-ECE-reglement nr. …, 

skal angis. 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(a) For deler (f.eks. en del eller separat teknisk enhet) som er typegodkjent, kan beskrivelsen erstattes med henvisning til typegodkjenningen. 

Videre er det ikke nødvendig med en beskrivelse av deler hvis konstruksjon klart framgår av vedlagte diagrammer eller tegninger. For 

hvert punkt der det skal vedlegges tegninger eller fotografier, angis nummeret på de tilhørende vedleggene. 

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som omfattes 

av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(c) Gruppert i samsvar med definisjonen i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 
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DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

(I SAMSVAR MED ARTIKKEL 20 I RAMMEDIREKTIVET) 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

 EF-typegodkjenning(1) 

 utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

 nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

 tilbakekalling av typegodkjenning(1)  

av en type kjøretøy med henblikk på et system / en del / en separat 
teknisk enhet(1) der det inngår nye teknikker eller prinsipper som 
er uforenlige med UN-ECE-reglement nr. … 

med hensyn til forordning (EF) nr. 661/2009, sist endret ved forordning (EU) …/… 

EF-typegodkjenningsnummer: .........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse: ................................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):  ............................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelser, dersom det er merket på kjøretøyet / delen / den tekniske enheten(1)(2):  ................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ............................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1. Ytterligere opplysninger: Se tilføyelse. 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  ...............................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som 

omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 
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7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

— Opplysningspakke 

— Prøvingsrapport 

— Utfylt meldingsskjema som er i samsvar med den relevante malen i gjeldende UN-ECE-reglement, dog uten henvisning til 

en meddelt eller forlenget UN-ECE-godkjenning samt uten henvisning til et UN-ECE-typegodkjenningsnummer. 

NB: Dersom dette mønsteret brukes i forbindelse med typegodkjenning etter artikkel 20 i direktiv 2007/46/EF, skal overskriften 

«EF-typegodkjenningsdokument for et kjøretøy» ikke brukes, unntatt i tilfellet omhandlet i artikkel 20, når Kommisjonen har 

besluttet tillate en medlemsstat å gi en typegodkjenning i samsvar med rammedirektivet. 

 _____  
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Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Framgangsmåte for godkjenning i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2007/46/EF (unntak for nye teknikker eller 

prinsipper), med tillatelse fra Kommisjonen: ja/nei(1) 

2. Gjennomføringstiltak for forordning (EF) nr. 661/2009 som danner grunnlaget for denne EF-typegodkjenningen: UN-ECE-

reglement nr. ... om  ...................................................................................................................................................................  

3. Når det gjelder deler og separate tekniske enheter, eksempel på typegodkjenningsmerking på delen eller den separate 

tekniske enheten:  .......................................................................................................................................................................  

4. EF-typegodkjenning gyldig til (DD.MM.YYYY):  ....................................................................................................................  

5. Merknader:  ................................................................................................................................................................................  

 _____  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

 EF-typegodkjenning(1) 

 utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

 nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

 tilbakekalling av typegodkjenning(1)  

for en kjøretøytype med hensyn til et system / en del / en separat 

teknisk enhet(1) som oppfyller kravene fastsatt i UN-ECE-reglement 

nr. …, endret ved tillegg …(1) til endringsserie ... 

med hensyn til forordning (EF) nr. 661/2009, sist endret ved forordning (EU) …/… 

EF-typegodkjenningsnummer: .........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse: ................................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):  ............................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelser, dersom det er merket på kjøretøyet / delen / den tekniske enheten(1) (2):  ...............................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ............................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ..................................................................................................  

AVSNITT II 

1. Ytterligere opplysninger: Se tilføyelse. 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  ...............................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................  

7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................   

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet som 

omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 
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Vedlegg: 

— Opplysningspakke 

— Prøvingsrapport 

— Utfylt meldingsskjema som er i samsvar med den relevante malen i gjeldende UN-ECE-reglement, dog uten henvisning til 

en meddelt eller forlenget UN-ECE-godkjenning samt uten henvisning til et UN-ECE-typegodkjenningsnummer. 

 _____  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/107 

 

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. På grunnlag av UN-ECE-reglement for EF-typegodkjente deler eller separate tekniske enheter: ja/nei(1) 

2. Framgangsmåte for godkjenning i samsvar med artikkel 11 nr. 1 og artikkel 41 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF (egenprøving): 

ja/nei(1) 

3. Framgangsmåte for godkjenning i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2007/46/EF (virtuell prøving): ja/nei(1) 

4. Når det gjelder deler og separate tekniske enheter, eksempel på typegodkjenningsmerking på delen eller den separate 

tekniske enheten:  .......................................................................................................................................................................  

5. Merknader:  ................................................................................................................................................................................  

 _____  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG II 

Endring av virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 661/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Raden «Avskjermingssystemer» skal lyde: 

«Avskjermingssystemer    X X X X X X X» 

2) Følgende rad tilføyes på slutten av listen: 

«Elektrisk sikkerhet X X X X X X»     
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VEDLEGG III 

Endring av forordning (EF) nr. 661/2009 

«VEDLEGG IV 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie offentliggjort i EUT Henvisning til EUT 

Virkeområde for 

UN-ECE-

reglementet 

1 Frontlykter som sender ut et 

asymmetrisk nærlys og/eller 

fjernlys, utstyrt med glødetråd-

slamper R2 og/eller HS1 

Endringsserie 02 EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 1. 

M, N(a) 

3 Refleksinnretninger for 

motorvogner 

Supplement 12 til endringsserie 02 EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 1. 

M, N, O 

4 Belysning av kjennemerker bak på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 7. 

M, N, O 

6 Lykter for retningslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 25 til endringsserie 01 EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 1. 

M, N, O 

7 Lykter for sidemarkeringslys foran 

og bak, lykter for stopplys og 

lykter for toppmarkeringslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 23 til endringsserie 02 EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 1. 

M, N, O 

8 Frontlykter på motorvogner (H1, 

H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, 

HIR1, HIR2 og/eller H11) 

Endringsserie 05, rettelse 1 til 

revisjon 4 

EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 71. 

M, N(a) 

10 Elektromagnetisk kompatibilitet Supplement 1 til endringsserie 04 EUT L 254 av 

20.9.2012, s. 1. 

M, N, O 

11 Dørlåser og døroppheng Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 120 av 

13.5.2010, s. 1. 

M1, N1 

12 Beskyttelse av føreren mot 

styreinnretningen ved sammenstøt 

Supplement 1 til endringsserie 04 EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 1. 

M1, N1 

13 Bremser på kjøretøyer og 

tilhengere 

Supplement 3 til endringsserie 11 EUT L 297 av 

13.11.2010,  

s. 183. 

M2, M3, N, O(b) 

13-H Bremser på personbiler Supplement 9 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 230 av 

31.8.2010, s. 1. 

M1, N1(c) 

14 Bilbeltefester, Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med toppstropper 

Supplement 1 til endringsserie 07 EUT L 109 av 

28.4.2011, s. 1. 

M, N 



Nr. 18/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie offentliggjort i EUT Henvisning til EUT 

Virkeområde for 

UN-ECE-

reglementet 

16 Bilbelter, sikringsutstyr, 

sikringsutstyr for barn og Isofix-

sikringsutstyr for barn 

Supplement 1 til endringsserie 06 EUT L 233 av 

9.9.2011, s. 1. 

M, N(d) 

17 Seter, setefester og eventuelle 

hodestøtter 

Endringsserie 08 EUT L 230 av 

31.8.2010, s. 81. 

M, N 

18 Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 120 av 

13.5.2010, s. 29. 

M2, M3, N2, N3 

19 Tåkelys foran på motorvogner Supplement 6 til endringsserie 04 EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 1. 

M, N 

20 Frontlykter som sender ut et 

asymmetrisk nærlys eller fjernlys 

eller begge, utstyrt med 

halogenglødetrådslamper (H4) 

Endringsserie 03 EUT L 177 av 

10.7.2010,  

s. 170. 

M, N(a) 

21 Innvendig utstyr Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 188 av 

16.7.2008, s. 32. 

M1 

23 Lykter for ryggelys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 19 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 237 av 

8.8.2014, s. 1. 

M, N, O 

25 Hodestøtter, enten de er innbygd i 

kjøretøyets sete eller ikke 

Endringsserie 04, rettelse 2 til 

revisjon 1 

EUT L 215 av 

14.8.2010, s. 1. 

M1 

26 Utvendige utstikkende deler Supplement 1 til endringsserie 03 EUT L 215 av 

14.8.2010, s. 27. 

M1 

28 Signalhorn og signaler Supplement 3 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 33. 

M, N 

29 Beskyttelse av fører og passasjerer 

i førerhuset i et nyttekjøretøy 

Endringsserie 03 EUT L 304 av 

20.11.2010,  

s. 21. 

N 

30 Luftfylte dekk for motorvogner og 

deres tilhengere (klasse C1) 

Supplement 16 til endringsserie 02 EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 1. 

M, N, O 

31 Motorvogners «sealed-beam» 

frontlykter (SB) som sender ut 

europeisk asymmetrisk nærlys 

eller fjernlys eller begge deler 

Supplement 7 til endringsserie 02 EUT L 185 av 

17.7.2010, s. 15. 

M, N 

34 Forebygging av brannfare (tanker 

for flytende drivstoff) 

Supplement 3 til endringsserie 02 EUT L 109 av 

28.4.2011, s. 55. 

M, N, O(e) 

37 Glødetrådslamper til bruk i 

godkjente lykter til motorvogner 

og deres tilhengere 

Supplement 42 til endringsserie 03 EUT L 213 av 

18.7.2014, s. 36. 

M, N, O 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie offentliggjort i EUT Henvisning til EUT 

Virkeområde for 

UN-ECE-

reglementet 

38 Lykter for tåkelys bak på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 20. 

M, N, O 

39 Innretning for hastighetsmåling, 

herunder montering 

Supplement 5 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 120 av 

13.5.2010, s. 40. 

M, N 

43 Sikkerhetsglass Supplement 2 til endringsserie 01 EUT L 42 av 

12.2.2014, s. 1. 

M, N, O 

44 Festeinnretninger for barn som er 

passasjerer i motorvogner 

(«barnesikringsinnretninger») 

Rettelse 4 til revisjon 2 av 

endringsserie 04 

EUT L 233 av 

9.9.2011, s. 95. 

M, N 

46 Innretninger for indirekte utsyn og 

montering av dem 

Supplement 1 til endringsserie 04 EUT L 237 av 

8.8.2014, s. 24. 

M, N 

48 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger på 

motorvogner 

Endringsserie 05 EUT L 323 av 

6.12.2011, s. 46. 

M, N, O 

54 Luftfylte dekk for nyttekjøretøyer 

og deres tilhengere (klasse C2  

og C3) 

Supplement 17 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 2. 

M, N, O 

55 Komponenter til mekanisk kopling 

av vogntog 

Supplement 1 til endringsserie 01 EUT L 227 av 

28.8.2010, s. 1. 

M, N, O(f) 

58 Innretninger for underkjørings-

hinder bak (RUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder bak 

(RUP) 

Supplement 3 til endringsserie 02 EUT L 89 av 

27.3.2013, s. 34. 

N2, N3, O3, O4 

61 Nyttekjøretøyer med hensyn til 

deres utstikkende deler foran 

førerhusets bakvegg 

Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 

30.6.2010, s. 1. 

N 

64 Reserveenheter til midlertidig 

bruk, sikkerhetsdekksystem og 

system for overvåkning av 

dekktrykk 

Rettelse 1 til endringsserie 02 EUT L 310 av 

26.11.2010,  

s. 18. 

M1, N1 

66 Overbygningens styrke på store 

personkjøretøyer 

Endringsserie 02 EUT L 84 av 

30.3.2011, s. 1. 

M2, M3 

67 Motorvogner som bruker LPG Supplement 7 til endringsserie 01 EUT L 72 av 

14.3.2008, s. 1. 

M, N 

73 Sidevern for lastebiler Endringsserie 01 EUT L 122 av 

8.5.2012, s. 1. 

N2, N3, O3, O4 

77 Lykter for parkeringslys på 

motorvogner 

Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 21. 

M, N 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie offentliggjort i EUT Henvisning til EUT 

Virkeområde for 

UN-ECE-

reglementet 

79 Styreinnretning Supplement 3 til endringsserie 01 

Rettelse 

EUT L 137 av 

27.5.2008, s. 25. 

M, N, O 

80 Seter i store personkjøretøyer Endringsserie 03 til reglementet EUT L 226 av 

24.8.2013, s. 20. 

M2, M3 

87 Lykter for kjørelys på 

motorvogner 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 24. 

M, N 

89 Hastighetsbegrensere Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 25. 

M, N(g) 

90 Reserveenheter for bremsebelegg 

og trommelbremsebelegg for 

motorvogner og deres tilhengere 

Endringsserie 02 EUT L 185 av 

13.7.2012, s. 24. 

M, N, O 

91 Lykter for sidemarkeringslys på 

motorvogner og deres tilhengere 

Supplement 13 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 27. 

M, N, O 

93 Innretninger for underkjørings-

hinder foran (FUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder 

foran (FUP) 

Opprinnelig versjon av reglementet EUT L 185 av 

17.7.2010, s. 56. 

N2, N3 

94 Beskyttelse av fører og passasjerer 

ved frontkollisjon 

Supplement 2 til endringsserie 02 EUT L 254 av 

20.9.2012, s. 77. 

M1 

95 Beskyttelse av fører og passasjerer 

ved sidekollisjon 

Supplement 1 til endringsserie 02 

Rettelse 

EUT L 313 av 

30.11.2007, s. 1. 

M1, N1 

97 Alarmsystemer for kjøretøyer 

(VAS) 

Supplement 6 til endringsserie 01 EUT L 122 av 

8.5.2012, s. 19. 

M1, N1 

98 Frontlykter på motorvogner med 

lyskilde av gassutladningstypen 

Supplement 4 til endringsserie 01 EUT L 176 av 

14.6.2014, s. 64. 

M, N 

99 Lyskilder av gassutladningstypen 

til bruk i godkjente gassutlad-

ningslamper på motorvogner 

Supplement 9 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 285 av 

30.9.2014, s. 35. 

M, N 

100 Elektrisk sikkerhet Endringsserie 01 EUT L 57 av 

2.3.2011, s. 54. 

M, N 

102 Kortkoplingsinnretning, montering 

av en godkjent type 

kortkoplingsinnretning 

Opprinnelig versjon av reglementet EUT L 351 av 

30.12.2008, 

s. 44. 

N2, N3, O3, O4 

104 Lysreflekterende merking (tunge 

og lange kjøretøyer) 

Supplement 7 til den opprinnelige 

versjonen 

EUT L 75 av 

14.3.2014, s. 29. 

M2, M3, N, O2, 

O3, O4 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie offentliggjort i EUT Henvisning til EUT 

Virkeområde for 

UN-ECE-

reglementet 

105 Kjøretøyer for transport av farlig 

gods 

Endringsserie 05 EUT L 4 av 

7.1.2012, s. 30. 

N, O 

107 Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 Endringsserie 03 EUT L 255 av 

29.9.2010. 

M2, M3 

110 Særlige deler som bruker CNG Supplement 9 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 120 av 

7.5.2011, s. 1. 

M, N 

112 Frontlykter på motorvogner som 

sender ut asymmetrisk nærlys eller 

fjernlys eller begge deler, utstyrt 

med glødetrådslamper og/eller 

LED-moduler 

Supplement 4 til endringsserie 01 EUT L 250 av 

22.8.2014, s. 67. 

M, N 

116 Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 3 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 45 av 

16.2.2012, s. 1. 

M1, N1 

117 Dekk med henblikk på rullestøy, 

friksjon på vått føre og rullemot-

stand (klasse C1, C2 og C3) 

Rettelse 3 til endringsserie 02 EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 3. 

M, N, O 

118 Forbrenningsegenskaper hos 

materialer som benyttes til 

innvendig innredning av visse 

grupper motorvogner 

Opprinnelig versjon av reglementet EUT L 177 av 

10.7.2010, 

s. 263. 

M3 

119 Kurvelys Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 89 av 

25.3.2014, 

s. 101. 

M, N 

121 Plassering og merking av manuelle 

betjeningsinnretninger, kontroll-

innretninger og indikatorer 

Supplement 3 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 177 av 

10.7.2010, s. 

290. 

M, N 

122 Varmeanlegg i kjøretøyer Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 

30.6.2010, 

s. 231. 

M, N, O 

123 Frontlyssystem med automatisk 

tilpasning (AFS) for motorvogner 

Supplement 4 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 222 av 

24.8.2010, s. 1. 

M, N 

125 Synsfelt forover Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 200 av 

31.7.2010, s. 38. 

M1 

128 Lyskilder med lysemitterende 

dioder (LED) 

Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 162 av 

29.5.2014, s. 43. 

M, N, O 

Merknader til tabellen: 

Overgangsbestemmelsene i UN-ECE-reglementene oppført i tabellen gjelder, unntatt når spesifikke alternative datoer er fastsatt 

i denne forordning. Oppfyllelse av kravene i samsvar med senere endringer enn dem som er oppført i denne tabellen, skal også 

godtas.  
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Datoene angitt i UN-ECE-reglementene oppført i denne tabellen, med hensyn til avtalepartenes forpliktelser etter «den reviderte 

overenskomsten av 1958» (rådsbeslutning av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer 

med hjul, og til utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig 

anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav («revidert overenskomst av 1958») (EFT L 346 av 17.12.1997, 

s. 78)), knyttet til første registrering, ibruktaking, tilgjengeliggjøring på markedet, salg og alle lignende bestemmelser får 

obligatorisk anvendelse ved anvendelse av artikkel 26 og 28 i direktiv 2007/46/EF, unntatt når alternative datoer er angitt i 

forordning (EF) nr. 661/2009, som da bør få anvendelse i stedet. 

I visse tilfeller fastsetter et UN-ECE-reglement, som er oppført i denne tabellen, i sine overgangsbestemmelser at avtalepartene 

i den reviderte overenskomst av 1958 fra en bestemt dato ved anvendelsen av en bestemt endringsserie til dette UN-ECE-

reglementet med henblikk på nasjonal eller regional typegodkjenning, ikke er forpliktet til å godkjenne eller kan nekte å 

godkjenne en type kjøretøy som er godkjent i samsvar med en foregående endringsserie, eller en ordlyd med lignende hensikt 

og betydning. Dette skal tolkes som en bindende bestemmelse om at nasjonale myndigheter skal anse at samsvarssertifikater 

ikke lenger er gyldige etter artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, unntatt når alternative datoer er angitt i forordning (EF) 

nr. 661/2009, som da bør få anvendelse i stedet. 

(a) UN-ECE-reglement nr. 1, 8 og 20 får ikke anvendelse på EF-typegodkjenning av nye kjøretøyer. 

(b) Montering av et system for elektronisk stabilitetskontroll kreves i samsvar med artikkel 12 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

Anvendelsen av vedlegg 21 til UN-ECE-reglement nr. 13 er derfor obligatorisk med henblikk på EF-typegodkjenning av nye 

kjøretøytyper samt for registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer. Gjennomføringsdatoene for systemer for elektronisk 

stabilitetskontroll nevnt i artikkel 13 nr. 1, 4 og 5 samt i vedlegg V til denne forordning får imidlertid anvendelse i stedet for datoene nevnt 

i det aktuelle UN-ECE-reglementet. 

(c) Montering av et system for elektronisk stabilitetskontroll kreves i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 661/2009. 

Anvendelsen av del A i vedlegg 9 til UN-ECE-reglement nr. 13-H er derfor obligatorisk med henblikk på EF-typegodkjenning av nye 

kjøretøytyper samt for registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer. Gjennomføringsdatoene for systemer for elektronisk 

stabilitetskontroll nevnt i artikkel 13 nr. 1 og 5 i denne forordning får imidlertid anvendelse i stedet for datoene nevnt i det aktuelle UN-

ECE-reglementet. 

(d) En bilbeltepåminner kreves ikke i et førersete som er utstyrt med bilbelte av S-type eller et firepunktsbelte. 

(e) Overholdelse av del II i UN-ECE-reglement nr. 34 er ikke obligatorisk. 

(f) Når en kjøretøyprodusent erklærer at et kjøretøy egner seg som trekkvogn (nr. 2.11.5 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF), skal ikke noen 

mekanisk kopling festet til kjøretøyet skjule noen lyskomponent (f.eks. tåkelys bak) eller området for plassering eller montering av 

kjennemerket bak, med mindre den mekaniske koplingen kan fjernes eller flyttes uten bruk av verktøy, herunder nøkler. 

(g) Gjelder bare hastighetsbegrensere og obligatorisk installering av hastighetsbegrensere på kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3. 

 _____  
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Tillegg 

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger gitt i henhold til direktivene som oppheves ved denne forordning 

I samsvar med artikkel 13 nr. 14 i denne forordning kan EF-typegodkjenningsdokumenter for kjøretøyer, deler og separate 

tekniske enheter utstedt i samsvar med direktivene oppført under, brukes til å påvise samsvar med relevante UN-ECE-

reglementer. 

Reglement 

nr. 
Emne Tilsvarende direktiv Henvisning til EUT Anvendelse 

10 Elektromagnetisk kompatibilitet Direktiv 72/245/EØF EFT L 152 av 

6.7.1972, s. 15. 

M, N, O, deler, 

separate tekniske 

enheter(a) 

11 Dørlåser og døroppheng Direktiv 70/387/EØF EFT L 176 av 

10.8.1970, s. 5. 

M1, N1(b) 

12 Beskyttelse av føreren mot 

styreinnretningen ved sammenstøt 

Direktiv 74/297/EØF EFT L 165 av 

20.6.1974, s. 16. 

M1, N1(a) 

14 Bilbeltefester, Isofix-festesystemer 

og Isofix-fester med toppstropper 

Direktiv 76/115/EØF EFT L 24 av 

30.1.1976, s. 6. 

M(c) 

18 Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Direktiv 74/61/EØF EFT L 38 av 

11.2.1974, s. 22. 

M2, M3, N2, N3, 

deler, separate 

tekniske enheter 

21 Innvendig utstyr Direktiv 74/60/EØF EFT L 38 av 

11.2.1974, s. 2. 

M1 

26 Utvendige utstikkende deler Direktiv 74/483/EØF EFT L 266 av 

2.10.1974, s. 4. 

M1, separate 

tekniske deler(d) 

28 Signalhorn og signaler Direktiv 70/388/EØF EFT L 176 av 

10.8.1970, s. 12. 

M, N, deler 

30 Luftfylte dekk for motorvogner og 

deres tilhengere (klasse C1) 

Direktiv 92/23/EØF EFT L 129 av 

14.5.1992, s. 95. 

Deler(e) 

34 Forebygging av brannfare (tanker 

for flytende drivstoff) 

Direktiv 70/221/EØF EFT L 76 av 6.4.1970, 

s. 23. 

M, N, O(f) 

39 Innretning for hastighetsmåling, 

herunder montering 

Direktiv 75/443/EØF EFT L 196 av 

26.7.1975, s. 1. 

M, N(g) 

43 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF EFT L 129 av 

14.5.1992, s. 11. 

M, N, O, deler 

46 Innretninger for indirekte utsyn og 

montering av dem 

Direktiv 2003/97/EF EUT L 25 av 

29.1.2004, s. 1. 

M, N, deler 

48 Montering av lys- og lyssignal-

innretninger på motorvogner 

Direktiv 76/756/EØF EFT L 262 av 

27.9.1976, s. 1. 

M, N, O 
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Reglement 

nr. 
Emne Tilsvarende direktiv Henvisning til EUT Anvendelse 

55 Komponenter til mekanisk kopling 

av vogntog 

Direktiv 94/20/EF EFT L 195 av 

29.7.1994, s. 1 

M, N, O, deler 

58 Innretninger for underkjørings-

hinder bak (RUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder bak 

(RUP) 

Direktiv 70/221/EØF EFT L 76 av 6.4.1970, 

s. 23. 

M, N, O, 

separate tekniske 

enheter 

61 Nyttekjøretøyer med hensyn til 

deres utstikkende deler foran 

førerhusets bakvegg 

Direktiv 92/114/EØF EFT L 409 av 

31.12.1992, s. 17. 

N 

73 Sidevern for lastebiler Direktiv 89/297/EØF EFT L 124 av 

5.5.1989, s. 1. 

N2, N3, O3, O4 

79 Styreinnretning Direktiv 70/311/EØF EFT L 133 av 

18.6.1970, s. 10. 

M, N, O(h) 

89 Hastighetsbegrensere Direktiv 92/24/EØF EFT L 129 av 

14.5.1992, s. 154. 

M2, M3, N2, N3, 

separate tekniske 

enheter 

90 Reserveenheter for bremsebelegg 

og trommelbremsebelegg for 

motorvogner og deres tilhengere 

Direktiv 71/320/EØF EFT L 202 av 

6.9.1971, s. 37. 

Separate 

tekniske 

enheter(i) 

93 Innretninger for underkjørings-

hinder foran (FUPD) og montering 

av dem, underkjøringshinder 

foran (FUP) 

Direktiv 2000/40/EF EFT L 203 av 

10.8.2000, s. 9. 

N2, N3, separate 

tekniske enheter 

97 Alarmsystemer for kjøretøyer 

(VAS) 

Direktiv 74/61/EØF EFT L 38 av 

11.2.1974, s. 22. 

M1, N1, deler, 

separate tekniske 

enheter 

116 Beskyttelse av motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Direktiv 74/61/EØF EFT L 38 av 

11.2.1974, s. 22. 

M1, N1, deler, 

separate tekniske 

enheter 

118 Forbrenningsegenskaper hos 

materialer som benyttes til 

innvendig innredning av visse 

grupper motorvogner 

Direktiv 95/28/EF EUT L 281 av 

23.11.1995, s. 1. 

M3, deler 

122 Varmeanlegg i kjøretøyer Direktiv 2001/56/EF EFT L 292 av 

9.11.2001, s. 21. 

M, N, O, deler 

125 Synsfelt forover Direktiv 77/649/EØF EFT L 267 av 

19.10.1977, s. 1. 

M1 

Merknader til tabellen: 

(a) Gjelder ikke kjøretøytyper som er utstyrt med elektrisk framdrift. 

(b) Gjelder ikke kjøretøytyper ved konstruksjonsendringer av og/eller innføring av bakdør og/eller skyvedør. 

(c) Gjelder bare ferdig oppbygde spesialkjøretøyer i gruppe M1, unntatt campingbiler, med en største tillatte totalmasse på over 2,0 tonn, samt 

kjøretøyer i gruppe M2 og M3.  
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(d) Gjelder ikke mottaks- eller senderantenner for radio som anses som separate tekniske enheter. 

(e) Gjelder bare klasse C1-dekk framstilt før, på eller etter 1. november 2014, som skal selges eller tas i bruk etter 1. november 2014 og som 

identifiseres med bokstavkoden «Z» i dekkdimensjonsbetegnelsen. 

(f) Omfatter ikke del II av UN-ECE-reglement nr. 34. 

(g) Se artikkel 4 i forordning (EU) nr. 130/2012 (kommisjonsforordning (EU) nr. 130/2012 av 15. februar 2012 om krav til typegodkjenning 

av motorvogner med hensyn til innstigning og manøvreringsevne og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 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 43 av 16.2.2012, s. 6)). 

(h) Gjelder ikke kjøretøytyper som er utstyrt med en styreinnretning som inneholder komplekse elektroniske kontrollsystemer. 

(i) Uavhengig av bestemmelsene i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) 2015/166 og gjelder ikke bremseskiver og trommelbremser.» 

 _____  
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«VEDLEGG IV 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Fullstendig liste over opplysninger med henblikk på EF-typegodkjenning av kjøretøyer, deler eller separate 

tekniske enheter(a)» 

b) Nr. 0.3 skal lyde: 

«0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet /delen / den separate tekniske enheten(1)(b): ......................... » 

c) Nr. 1 og 1.1 skal lyde: 

«1. ALLEMENNE SPESIFIKASJONER 

1.1.  Fotografier og/eller tegninger av et/en representativ(t) kjøretøy / del / separat teknisk enhet(1):  ............................ » 

2) I i vedlegg IV, del I, gjøres følgende endringer: 

a) Punkt 6A skal lyde: 

«6A Innstigning og manøvre-

ringsevne (trinn, stigbrett 

og håndtak) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X   X X X»     

b) Punkt 17A skal lyde: 

«17A Innstigning og manøvre-

ringsevne (reversgir) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

X X X X X X»     

c) Nytt punkt 71 skal lyde: 

«71. Førerhusets styrke Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 29 

   X X X»     

d) Forklarende merknad 15 skal lyde: 

«(15) Samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009 er obligatorisk; typegodkjenning i henhold til dette punktet er 

imidlertid ikke mulig ettersom punktet dekker en kombinasjon av enkeltpunktene 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 

8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 

24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 

42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 

57A og 64 til 71.» 

e) I vedlegg IV, tillegg 1 til del I, i gjøres følgende endringer: 

i) I tabell 1 skal punkt 13A lyde: 

«13A Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 116 

 A 

Bestemmelsene i nr. 8.3.1.1.1 i 

UN-ECE-reglement nr. 116 kan 

anvendes istedenfor nr. 8.3.1.1.2 i 

nevnte reglement uavhengig av 

typen framdriftssystem» 
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ii) I tabell 1 skal punkt 63 lyde: 

«63. Generell sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009  Se fotnote(15) i tabellen i del I i 

vedlegg IV med rettsakter i 

forbindelse med EF-typegod-

kjenning av kjøretøyer som er 

produsert i ubegrensede serier» 

iii) I tabell 2 skal punkt 13A lyde: 

«13A Beskyttelse av 

motorvogner mot 

uvedkommendes bruk 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 116 

 A 

Bestemmelsene i nr. 8.3.1.1.1 i 

UN-ECE-reglement nr. 116 kan 

anvendes istedenfor nr. 8.3.1.1.2 i 

nevnte reglement uavhengig av 

typen framdriftssystem» 

iv) I tabell 2 skal punkt 63 lyde: 

«63. Generell sikkerhet Forordning (EF) nr. 661/2009  Se fotnote(15) i tabellen i del I i 

vedlegg IV over rettsakter i 

forbindelse med EF-typegod-

kjenning av kjøretøyer som er 

produsert i ubegrensede serier» 

v) I tabell 2 skal nytt punkt 71 lyde: 

«71. Førerhusets styrke Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 29 

 C» 

3) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

a) I del 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Ved EF-typegodkjenning av systemer, deler eller separate tekniske enheter som omfattes av gjennomføringstiltakene i 

forordning (EF) nr. 661/2009, skal henvisning til grunnforordningen være nummeret på forordningen (dvs. gjennom-

føringsrettsakten) vedtatt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a)–e) i forordning (EF) nr. 661/2009.» 

b) I del 3 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«Nummeret på siste endringsdirektiv eller -forordning, herunder gjennomføringsrettsakter, som er relevant for  

EF-typegodkjenningen i samsvar med følgende strekpunkter. Når et slikt endringsdirektiv eller en slik endrings-

forordning eller gjeldende gjennomføringsrettsakt ennå ikke finnes, gjentas nummeret angitt i del 2 i del 3:» 

ii) Etter tredje strekpunkt tilføyes følgende strekpunkt: 

«— dette betyr den seneste forordningen som inneholder endringer av gjennomføringstiltakene i forordning (EF) 

nr. 661/2009, som et system, en del eller en teknisk enheter er i samsvar med,» 

c) I nr.4.1 skal nye bokstaver lyde: 

«c) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010(2) (vindusvisker- og vindusspyleranlegg på frontruten) 

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00  
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d) til kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011(3), endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 249/2012(4) (lovfestede 

preginger) 

e2*19/2011*249/2012*0003*00» 

  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av vindusvisker- og 

vindusspyleranlegg på frontruten for visse motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 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 292 av 

10.11.2010, s. 2). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 19/2011 av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av lovfestet fabrika-

sjonsplate og av understellsnummer for motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 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 8 av 12.1.2011, s. 1.). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 249/2012 av 21. mars 2012 om endring av forordning (EU) nr. 19/2011 med 

hensyn til krav til typegodkjenning av lovfestede produsentmerker på motorvogner og deres tilhengere (EUT L 82 

av 22.3.2012, s. 1).» 

d) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Vedlegg VII får ikke anvendelse på typegodkjenninger som er gitt i samsvar med UN-ECE-reglementene oppført i 

vedlegg IV, ettersom det relevante nummereringssystemet er angitt i hvert enkelt UN-ECE-reglement. 

Vedlegg VII får imidlertid anvendelse på EF-typegodkjenninger gitt i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 

som bygger på UN-ECE-reglementer (dvs. om innføring av nye teknikker, EF-typegodkjente deler og separate 

tekniske enheter, virtuell prøving og egenprøving). I slike tilfeller får følgende nummereringssystemer anvendelse: 

Del 1: som over 

Del 2: «661/2009» (dvs. forordningen om generell sikkerhet) 

Del 3: Første del er nummeret på UN-ECE-reglementet, etterfulgt av «R-», den andre delen av endringsserien eller 

«00» dersom det er den opprinnelige serien, etterfulgt av «–» og den tredje delen er nivået for supplementet 

(eventuelt innledet med nuller) eller «00» dersom det ikke er noe supplement til den relevante serien. 

Del 4: som over 

Del 5: som over 

Eksempler: 

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00 

(gitt av Tyskland, i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 13-H, endringsserie 10, supplementnivå 5, første 

godkjenning utstedt, ingen utvidelser) 

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05 

(gitt av Kroatia, i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 28, opprinnelig endringsserie, supplementnivå 3, 

123. godkjenning utstedt, 5. utvidelse)» 

e) I tillegget skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  Dette tillegget får ikke anvendelse på typegodkjenninger som er gitt i samsvar med UN-ECE-reglementene oppført 

i vedlegg IV, ettersom de relevante bestemmelsene om typegodkjenningsmerking er angitt i hvert enkelt UN-ECE-

reglement. Dette tillegget får imidlertid anvendelse på EF-typegodkjenning av deler og separate tekniske enheter 

gitt i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 som bygger på UN-ECE-reglementer (dvs. deler eller separate 

tekniske enheter som omfatter nye teknikker). I slike tilfeller får følgende merkingsbestemmelser anvendelse: 

Den karakteristiske typegodkjenningsmerkingen skal være den som er fastsatt i det relevante UN-ECE-reglementet 

og være utformet som en vanlig typegodkjenning etter UN-ECE-reglementet, men det skal tas hensyn til følgende: 
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Når det foreskrives en sirkel rundt bokstaven «E», skal ikke dette være en sirkel, men et rektangel. Merkets høyde 

(a) skal minst tilsvare den foreskrevne diameterstørrelsen, og bredden skal overstige den verdien (dvs. > a).  

I stedet for en «E» med stor bokstav, brukes en liten «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten 

som har gitt EF-typegodkjenningen for en del eller en separat teknisk enhet: 

Eksempel: 

 

(gitt av Tyskland, med hjemmel i UN-ECE-reglement nr. 28, opprinnelig serie, første godkjenning utstedt for et 

signalhorn i klasse II som omfatter nye teknikker)» 

4) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tillegg 3 skal punkt 1A lyde: 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 G + W9» 

b) I tillegg 5 skal punkt 1A lyde: 

«1A Lydnivå Forordning (EU) nr. 540/2014 T + Z1» 

c) I tillegg 6, i merknadene, tilføyes følgende merknad etter W8: 

«W9 Eksosanlegget kan forlenges uten behov for ny prøving, forutsatt at eksosmottrykkets egenskaper fortsatt er 

ensartede.» 

5) I vedlegg XV skal punkt 2 lyde: 

«2. Liste over rettsakter og begrensninger 

 Emne Henvisning til rettsakt 

4 Sted for kjennemerke bak Direktiv 70/222/EØF 

4A Sted for plassering og montering av kjennemerke bak Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1003/2010 

7 Lydsignal Direktiv 70/388/EØF 

7A Signalhorn og signaler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 28 

10 Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) Direktiv 72/245/EØF 

10A Elektromagnetisk kompatibilitet Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 10 

18 Kjennemerker (lovfestede) Direktiv 76/114/EØF 

18A Lovfestet produsentmerke og kjøretøyets 

understellsnummer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 19/2011 

20 Montering av lys- og lyssignalinnretninger Direktiv 76/756/EØF 
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 Emne Henvisning til rettsakt 

20A Montering av lys- og lyssignalinnretninger på 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

27 Slepekroker Direktiv 77/389/EØF 

27A Slepeinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

33 Merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

Direktiv 78/316/EØF 

33A Plassering og merking av manuelle 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 121 

34 Avising/avdugging Direktiv 78/317/EØF 

34A Avisings- og avduggingsinnretninger for frontruten Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 672/2010 

35 Vindusvisker/vindusspyler Direktiv 78/318/EØF 

35A Vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

36 Varmeanlegg Direktiv 2001/56/EF 

Unntatt bestemmelsene i vedlegg VIII om LPG-

forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg 

36A Varmeanlegg Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 122 

Unntatt bestemmelsene i vedlegg 8 om LPG-

forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg 

37 Hjulavskjerming Direktiv 78/549/EØF 

37A Hjulavskjerming Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1009/2010 

44 Masser og dimensjoner (biler) Direktiv 92/21/EØF 

44A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

45 Sikkerhetsglass Direktiv 92/22/EØF 

Begrenset til bestemmelsene i vedlegg III 

45A Sikkerhetsglass og montering av dette i kjøretøyer Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 43 

Begrenset til bestemmelsene i vedlegg 21 

46 Dekk Direktiv 92/23/EØF 
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 Emne Henvisning til rettsakt 

46A Montering av dekk Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 458/2011 

48 Masser og dimensjoner (for andre kjøretøyer enn dem 

som er nevnt i punkt 44) 

Direktiv 97/27/EF 

48A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

49 Utstikkende deler på førerhus Direktiv 92/114/EØF 

49A Nyttekjøretøyer med hensyn til deres utstikkende deler 

foran førerhusets bakvegg 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 61 

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF 

Begrenset til bestemmelsene i vedlegg V (til og med 

avsnitt 8) og vedlegg VII 

50A Komponenter til mekanisk kopling av vogntog Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

Begrenset til bestemmelsene i vedlegg 5 (til og med 

avsnitt 8) og vedlegg 7 

61 Klimaanlegg Direktiv 2006/40/EF» 

6) I vedlegg XVI gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Liste over rettsakter 

 Emne Henvisning til rettsakt 

3 Drivstofftanker / underkjøringshinder bak Direktiv 70/221/EØF 

3B Innretninger for underkjøringshinder bak (RUPD) 

og montering av dem, underkjøringshinder bak 

(RUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

6 Dørlåser og dørhengsler Direktiv 70/387/EØF 

6A Innstigning og manøvreringsevne Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

6B Dørlåser og døroppheng Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 11 

8 Innretninger for indirekte utsyn Direktiv 2003/97/EF 

8A Innretninger for indirekte utsyn og montering av 

dem 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 
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 Emne Henvisning til rettsakt 

12 Innvendig utstyr Direktiv 74/60/EØF 

12A Innvendig utstyr Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 21 

16 Utvendige utstikkende deler Direktiv 74/483/EØF 

16A Utvendige utstikkende deler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 26 

20 Montering av lys- og lyssignalinnretninger Direktiv 76/756/EØF 

20A Montering av lys- og lyssignalinnretninger på 

kjøretøyer 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

27 Slepekroker Direktiv 77/389/EØF 

27A Slepeinnretning Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

32 Synsfelt forover Direktiv 77/649/EØF 

32A Synsfelt forover Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 125 

35 Vindusvisker/vindusspyler Direktiv 78/318/EØF 

35A Vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

37 Hjulavskjerming Direktiv 78/549/EØF 

37A Hjulavskjerming Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1009/2010 

42 Sidevern Direktiv 89/297/EØF 

42A Sidevern for lastebiler Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 73 

48A Masser og dimensjoner Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

49 Utstikkende deler på førerhus Direktiv 92/114/EØF 

49A Nyttekjøretøyer med hensyn til deres utstikkende 

deler foran førerhusets bakvegg 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 61 

50 Koplinger Direktiv 94/20/EF 
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 Emne Henvisning til rettsakt 

50A Komponenter til mekanisk kopling av vogntog Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

50B Kortkoplingsinnretning, montering av en godkjent 

type kortkoplingsinnretning 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 102 

52 Busser og turvogner Direktiv 2001/85/EF 

52A Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 107 

52B Overbygningens styrke på store personkjøretøyer Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 66 

57 Underkjøringshinder foran Direktiv 2000/40/EF 

57A Innretninger for underkjøringshinder foran (FUPD) 

og montering av dem, underkjøringshinder 

foran (FUP) 

Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 93» 

b) Tillegg 2 skal lyde: 

«Tillegg 2 

Særlige vilkår for virtuelle prøvingsmetoder 

1. Liste over rettsakter 

 Henvisning til rettsakt Vedlegg og numre Særlige vilkår 

3 Direktiv 70/221/EØF Vedlegg II, nr. 5.2 og 5.4.5 Mål på underkjøringshinder bak og 

motstand mot krefter 

3B Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 58 

Nr. 2.3, 7,3 og 25.6 Mål og motstand mot krefter 

6 Direktiv 70/387/EØF Vedlegg II, nr. 4,3 Tilsvarende metoder for strekkfasthets-

prøving og låsens motstand mot akse-

lerasjon 

6A Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 130/2012 

Del 1 og 2 i vedlegg I Mål på trinn, stigbrett og håndtak 

6B Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 11 

Vedlegg 3 

Vedlegg 4, nr. 2.1 

Vedlegg 5 

Strekkfasthetsprøving og låsens 

motstand mot akselerasjon 

8 Direktiv 2003/97/EF Vedlegg III 

Alle bestemmelser i nr. 3, 4 og 5 

Krav til synsfelt for speil 
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 Henvisning til rettsakt Vedlegg og numre Særlige vilkår 

8A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 46 

Nr. 15.2.4 Krav til synsfelt for speil 

12 Direktiv 74/60/EØF a) Vedlegg I, alle bestemmelser 

i nr. 5 («Spesifikasjoner») 

b) Vedlegg II 

a) Måling av alle krumningsradier og 

alle utstikkende deler, unntatt i 

forbindelse med de krav der det 

skal påføres en kraft for å kontrolle-

re samsvar med bestemmelsene 

b) Bestemmelse av hodets anslags-

sone 

12A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 21 

a) Nr. 5 til 5.7 

b) Nr. 2.3 

a) Måling av alle krumningsradier og 

alle utstikkende deler, unntatt i 

forbindelse med de krav der det skal 

påføres en kraft for å kontrollere 

samsvar med bestemmelsene 

b) Bestemmelse av hodets anslags-

sone 

16 Direktiv 74/483/EØF Vedlegg I, alle bestemmelser i 

nr. 5 («Alminnelige krav») og 

nr. 6 («Særskilte krav») 

Måling av alle krumningsradier og alle 

utstikkende deler, unntatt i forbindelse 

med de krav der det skal påføres en 

kraft for å kontrollere samsvar med 

bestemmelsene 

16A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 26 

Nr. 5.2.4 Måling av alle krumningsradier og alle 

utstikkende deler, unntatt i forbindelse 

med de krav der det skal påføres en 

kraft for å kontrollere samsvar med 

bestemmelsene 

20 Direktiv 76/756/EØF Nr. 6 («Særskilte krav») i 

UNECE-reglement nr. 48 

Bestemmelsene i vedlegg 4, 5 og 

6 til UNECE-reglement nr. 48 

Prøvingskjøringen fastsatt i 

nr. 6.22.9.2.2 skal utføres på et virkelig 

kjøretøy 

20A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 48 

Nr. 6 i vedlegg 4, 5 og 6 Prøvingskjøringen fastsatt i 

nr. 6.22.9.2.2 skal utføres på et virkelig 

kjøretøy 

27 Direktiv 77/389/EØF Vedlegg II, nr. 2 Trekkraft og statisk trykkraft 

27A Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1005/2010 

Vedlegg II, nr. 1,2 Trekkraft og statisk trykkraft 

32 Direktiv 77/649/EØF Vedlegg I, nr. 5 

(Spesifikasjoner) 

Hindringer og synsfelt 
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 Henvisning til rettsakt Vedlegg og numre Særlige vilkår 

32A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 125 

Nr. 5 Hindringer og synsfelt 

35 Direktiv 78/318/EØF Nr. 5.1.2 i vedlegg I Bare måling av vindusviskerfeltet 

35A Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1008/2010 

Nr. 1.1.2 og 1.1.3 i vedlegg III Bare måling av vindusviskerfeltet 

37 Direktiv 78/549/EØF Vedlegg I, nr. 2 (Særskilte krav)  

37A Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1009/2010 

Vedlegg II, nr. 2 Kontroll av dimensjonskrav 

42 Direktiv 89/297/EØF Vedlegget, nr. 2.8 Motstand under en horisontal kraft og 

måling av deformasjon 

42A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 73 

Nr. 12.10 Motstand under en horisontal kraft og 

måling av deformasjon 

48A Forordning (EF) nr. 661/2009 

Forordning (EU) nr. 1230/2012 

a) Vedlegg I, del B, nr. 7 og 8 

b) Vedlegg I, del C, nr. 6 og 7 

a) Kontroll av samsvar med kravene 

til manøvreringsevne, herunder 

manøvreringsevne til kjøretøyer 

utstyrt med løftbare eller belastbare 

aksler 

b) Måling av største svingradius bak 

49 Direktiv 92/114/EØF Vedlegg I, nr. 4 (Særskilte krav) Måling av alle krumningsradier og alle 

utstikkende deler, unntatt i forbindelse 

med de krav der det skal påføres en 

kraft for å kontrollere samsvar med 

bestemmelsene 

49A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 61 

Nr. 5 og 6 Måling av alle krumningsradier og alle 

utstikkende deler, unntatt i forbindelse 

med de krav der det skal påføres en 

kraft for å kontrollere samsvar med 

bestemmelsene 

50 Direktiv 94/20/EF a) Vedlegg V «Krav til 

mekaniske koplinger» 

b) Vedlegg VI, nr. 1.1 

c) Vedlegg VI, nr. 4 (Særlig 

prøvingskrav) 

a) Alle bestemmelser i nr. 1–8 

b) Styrkeprøving av mekaniske 

koplinger av enkel konstruksjon 

kan erstattes med virtuell prøving 

c) Bare nr. 4.5.1 (Styrkeprøving), 4.5.2 

(Motstandsevne mot utbøying) og 

4.5.3 (Bøyningsstyrke) 
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 Henvisning til rettsakt Vedlegg og numre Særlige vilkår 

50A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 55 

a) Vedlegg 5 «Krav til 

mekaniske koplinger» 

b) Vedlegg 6, nr. 1,1 

c) Vedlegg 6, nr. 3 

a) Alle bestemmelser i nr. 1–8. 

b) Styrkeprøving av mekaniske 

koplinger av enkel konstruksjon 

kan erstattes med virtuell prøving 

c) Bare nr. 3.6.1 (Styrkeprøving), 3.6.2 

(Motstandsevne mot utbøying) og 

3.6.3 (Bøyningsstyrke) 

52 Direktiv 2001/85/EF a) Vedlegg I 

b) Vedlegg IV «Påbyggets 

styrke» 

a) Nr. 7.4.5 Stabilitetsprøving i 

samsvar med vilkårene angitt i 

tillegget til vedlegg I. 

b) Tillegg 4 — Kontroll av påbyggets 

styrke ved beregning 

52A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 107 

Vedlegg 3 Nr. 7.4.5 (Beregningsmetode) 

52B Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 66 

Vedlegg 9 Datasimulering av veltevernprøving på 

ferdigbygde kjøretøyer som en 

likeverdig godkjenningsmetode 

57 Direktiv 2000/40/EF Nr. 3 i vedlegg 5 til UN-ECE-

reglement nr. 93 

Motstand under en horisontal kraft og 

måling av deformasjon 

57A Forordning (EF) nr. 661/2009 

UN-ECE-reglement nr. 93 

Nr. 3 i vedlegg 5 Motstand under en horisontal kraft og 

måling av deformasjon» 
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VEDLEGG V 

Endring av forordning (EU) nr. 1003/2010 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 1003/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.2.1.2.1 skal lyde: 

 «1.2.1.2.1. Skiltet skal plasseres vinkelrett (± 5°) på kjøretøyets plan i lengderetningen.» 

2) Nr. 1.2.1.5.1 og 1.2.1.5.2 skal lyde: 

«1.2.1.5.1. Dersom kjennemerkets øvre kant ikke er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det 

feltet som omfattes av følgende fire plan: 

— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° i forhold til planen i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt, 

— et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med hori-

sontalplanet, 

— et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

1.2.1.5.2. Dersom kjennemerkets øvre kant er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det feltet som 

omfattes av følgende fire plan: 

— to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° i forhold til planen i lengderetning som går parallelt med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen og går gjennom kjennemerkets midtpunkt, 

— et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med hori-

sontalplanet, 

— et plan som berører kjennemerkets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15° med hori-

sontalplanet.» 

3) Nr. 1.2.3 skal lyde: 

«1.2.3. Når en kjøretøyprodusent erklærer at et kjøretøy egner seg som trekkvogn (nr. 2.11.5 i vedlegg I til direktiv 

2007/46/EF), og dersom plasseringsstedet for kjennemerket bak derfor (delvis) skjules innenfor vinklene for 

geometrisk synlighet som følge av tillatt og/eller anbefalt montering av en mekanisk koplingsenhet, skal dette 

registreres i prøvingsrapporten og angis i EF-typegodkjenningsdokumentet. Det skal dessuten ikke gis noen 

typegodkjenning av kjøretøyet med mindre det er truffet tiltak for å sikre at slike mekaniske koplingsenheter, 

dersom de er montert og ikke er i bruk, kan fjernes eller flyttes uten bruk av verktøy, herunder nøkler.» 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Endring av forordning (EU) nr. 109/2011 

I forordning (EU) nr. 109/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del I i vedlegg I utgår fotnote(*). 

2) I vedlegg IV skal nr. 0.1 lyde: 

«0.1. Kjøretøyer i gruppe N og O, med unntak av terrenggående kjøretøyer som definert i vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF, skal være konstruert og/eller utstyrt med avskjermingssystemer på en slik måte at de oppfyller 

kravene fastsatt i dette vedlegg. Når det gjelder kjøretøyer med understell med førerhus, får disse kravene bare 

anvendelse på hjul som dekkes av førerhuset. 

Etter produsentens skjønn kan kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 1009/2010(1) fastsatt for kjøretøygruppe M1 

anvendes på kjøretøyer i gruppe N1, N2 (med en største tillatte totalmasse som ikke overstiger 7,5 tonn), O1 og O2,
 i 

stedet for kravene i dette vedlegg. I et slikt tilfelle skal opplysningsdokumentet inneholde alle opplysninger som er 

relevante for hjulavskjerming som fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1009/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av hjulavskjerming på 

visse motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 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 292 av 10.11.2010, s. 21).» 

 _____  

VEDLEGG VII 

Endring av forordning (EU) nr. 458/2011 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 458/2011 gjøres følgende endringer: 

I del 2, under Tilføyelse, skal nr. 3.2 lyde: 

«3.2. Kjøretøygruppe N1: ja/nei(1), type 1/2/3/4/5(1)» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/562 

av 8. april 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 347/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper 

motorvogner med hensyn til avanserte nødbremseanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2). 

2) Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende krav til typegodkjenning av motorvogner i gruppe M2, M3, N2 og 

N3 med hensyn til montering av avanserte nødbremseanlegg (AEBS). Det må fastsettes særlige framgangsmåter, 

prøvinger og krav med hensyn til slik typegodkjenning. 

3) Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter som et generelt vilkår at motorvogner i gruppe M2, M3, N2 og N3 skal være 

utstyrt med AEBS. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2012(3) fastsetter de særlige framgangsmåtene, prøvingene og kravene i 

forbindelse med typegodkjenning av motorvogner med hensyn til AEBS, og krever at disse skal gjennomføres i to trinn. 

Som en del av første trinn skulle visse nye kjøretøytyper omfattes av godkjenningsnivå 1 fra 1. november 2013. Som en 

del av andre trinn ville det for nevnte kjøretøytyper, sammen med visse andre kjøretøytyper som ikke hadde vært 

omfattet av godkjenningsnivå 1, være nødvendig å oppnå godkjenningsnivå 2, som innebærer oppfyllelse av ytterligere 

og mer omfattende krav. Forordning (EU) nr. 347/2012 fastsetter dessuten at godkjenningsnivå 2 skal gjennomføres fra 

1. november 2016 for nye kjøretøytyper.  

5) Tidsrammen for gjennomføring av godkjenningsnivå 2 ble fastsatt for å sikre at det skal være tilstrekkelig tid til å 

opparbeide mer erfaring med AEBS, og for å muliggjøre ytterligere teknisk utvikling på dette feltet. Dessuten skulle 

tidsrammen gjøre det mulig for Kommisjonen å ta hensyn til internasjonale harmoniserte ytelses- og prøvingskrav som 

De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) skulle vedta med hensyn til kjøretøytyper i de 

gruppene som omfattes av UNECE-reglement nr. 131 om AEBS.  

6) Det ble derfor fastsatt at Kommisjonen senest to år før datoen for gjennomføring av godkjenningsnivå 2 skulle vedta 

prøvingskriteriene for varsling og bremseaktivering for kjøretøytyper i gruppe M2 og kjøretøytyper i gruppe N2 med en 

tillatt totalvekt på åtte tonn eller mindre, idet det skulle tas hensyn til videre utvikling i dette spørsmålet på UNECE-

plan.  

7) UNECE har angitt den målhastigheten som gjelder for scenarioet med bevegelig mål på godkjenningsnivå 2 for prøving 

av kjøretøytyper i gruppe M2 og i gruppe N2 med tillatt totalvekt på høyst åtte tonn. Det er fastsatt lave målhastigheter, 

slik at det kan oppnås ytterligere erfaring med AEBS, og slik at det gis mulighet for ytterligere teknisk utvikling på dette 

området for de aktuelle kjøretøytypene.  

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 30. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.  

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 347/2012 av 16. april 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 

når det gjelder krav til typegodkjenning av visse grupper motorvogner og med hensyn til avanserte nødbremseanlegg (EUT L 109 av 

21.4.2012, s. 1). 

2020/EØS/18/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 347/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 347/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.4.2.1 skal lyde: 

«2.4.2.1. a)  For godkjenningsnivå 1: Varsel med minst én taktil eller akustisk varslingsmetode skal gis senest på tidspunktet angitt i kolonne B i tabellen i tillegg 1. 

b)  For godkjenningsnivå 2: Varsel med minst én varslingsmetode skal gis senest på tidspunktet angitt i kolonne B i tillegg 2, som følger: 

— For kjøretøygruppene nevnt i rad 1 i tabellen i tillegg 2 skal varselet være taktilt eller akustisk. 

— For kjøretøygruppene nevnt i rad 2 i tabellen i tillegg 2 skal varselet være taktilt, akustisk eller optisk.» 

2) Nr. 2.4.2.2 skal lyde: 

«2.4.2.2. Varsel med minst to varslingsmetoder skal gis senest på tidspunktet som er angitt følgende sted: 

For godkjenningsnivå 1: Kolonne C i tabellen i tillegg 1. 

For godkjenningsnivå 2: Kolonne C i tabellen i tillegg 2.» 

3) Siste punktum i nr. 2.5.2.1 og 2.5.2.2 utgår. 

4) Tillegg 2 skal lyde: 

«Tillegg 2 

Godkjenningsnivå 2: Krav til varslings- og aktiveringsprøving – verdier for bestått/ikke bestått  

Rad A B C D E F G H 

0 Kjøretøygruppe 

Stillestående mål Bevegelig mål 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon 

for prøvingskjøretøyet 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon for 

prøvingskjøretøyet 
Målhastighet 

Minst 1 Minst 2 Minst 1 Minst 2 

(se nr. 2.4.2.1) (se nr. 2.4.2.2) (se nr. 2.4.5) (se nr. 2.5.2.1) (se nr. 2.5.2.2) (se nr. 2.5.3) (se nr. 2.5.1) 

1 M3(1), N3 og 

N2>8t 

Senest 1,4 s før start av 

nødbremsefasen 

Senest 0,8 s før start av 

nødbremsefasen 

Minst 20 km/t Senest 1,4 s før start 

av nødbremsefasen 

Senest 0,8 s før start 

av nødbremsefasen 

Prøvingskjøretøyet skal 

ikke kollidere med det 

bevegelige målet 

12 ± 2 km/t 
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Rad A B C D E F G H 

0 Kjøretøygruppe 

Stillestående mål Bevegelig mål 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon 

for prøvingskjøretøyet 

Tidspunkt for varslingsmetoder Hastighetsreduksjon for 

prøvingskjøretøyet 
Målhastighet 

Minst 1 Minst 2 Minst 1 Minst 2 

(se nr. 2.4.2.1) (se nr. 2.4.2.2) (se nr. 2.4.5) (se nr. 2.5.2.1) (se nr. 2.5.2.2) (se nr. 2.5.3) (se nr. 2.5.1) 

2 N2≤8t(2)(4) og 

M2(2)(4) 

Senest 0,8 s før start av 

nødbremsefasen 

Før start av 

nødbremsefasen(3) 

Minst 10 km/t Senest 0,8 s før start 

av nødbremsefasen 

Før start av 

nødbremsefasen(3) 

Prøvingskjøretøyet skal 

ikke kollidere med det 

bevegelige målet 

67 ± 2 km/t(5)  

(1) Kjøretøyer i gruppe M3 med hydraulisk bremseanlegg er underlagt kravene i rad 2. 

(2) Kjøretøyer med hydraulisk bremseanlegg er underlagt kravene i rad 1. 

(3) Verdiene skal oppgis av kjøretøyprodusenten på tidspunktet for typegodkjenning (se nr. 4.4 i tilføyelsen i vedlegg I del 2). 

(4) Produsenter av kjøretøyer i gruppene nevnt i rad 2 kan velge å få typegodkjenning i samsvar med verdiene i rad 1, og i så fall skal overholdelse av alle verdiene i rad 1 dokumenteres. 

(5) Verdiene for målhastighet i rute H2 skal vurderes på nytt innen 1. november 2021.» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 168/2013 

av 15. januar 2013 

om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det indre marked omfatter et område uten indre grenser, 

der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital må sikres. For dette formål ble det 

innført en omfattende EF-typegodkjenningsordning for 

to- eller trehjuls kjøretøyer ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/24/EF(3) om typegodkjenning av slike 

kjøretøyer. Disse prinsippene bør fortsatt få anvendelse 

på denne forordning og på delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter som vedtas i henhold til denne 

forordning. 

2)  Det indre marked bør bygge på åpne, enkle og ensartede 

regler som gir rettssikkerhet og klarhet til fordel for 

både næringsliv og forbrukere. 

3)  For å forenkle og påskynde vedtakelsen av typegod-

kjenningsregelverket er det innført en ny regule-

ringsmetode i EUs typegodkjenningsregelverk for 

kjøretøyer, og i henhold til denne fastsetter regelgiveren 

i den ordinære regelverksprosessen bare grunnleggende 

regler og prinsipper og delegerer fastsettelsen av 

nærmere tekniske enkeltheter til Kommisjonen. Når det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

(1) EUT C 84 av 17.3.2011, s. 30. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. november 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. desember 2012. 

(3) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. 

gjelder materielle krav, bør det i denne forordning 

derfor fastsettes bare grunnleggende bestemmelser om 

funksjonssikkerhet og miljøvern, og Kommisjonen bør 

gis myndighet til å fastsette tekniske spesifikasjoner. 

4)  Denne forordning bør ikke berøre tiltak på nasjonalt 

plan eller på EU-plan knyttet til bruken av kjøretøyer i 

gruppe L på vei, for eksempel særlige krav til førerkort, 

hastighetsbegrensninger eller tiltak som regulerer 

adgangen til bestemte veier. 

5)  Markedstilsyn i motorvognsektoren, særlig i sektoren 

for kjøretøyer i gruppe L, bør forbedres ved å styrke 

lovbestemmelsene som regulerer produksjonssamsvar 

og spesifiserer forpliktelsene til markedsdeltakerne i 

omsetningskjeden. Særlig bør rollen og ansvaret til 

myndighetene i medlemsstatene med ansvar for 

typegodkjenning og markedstilsyn klarlegges, og 

kravene til kompetansen, forpliktelsene og innsatsen til 

de tekniske instansene som utfører prøvinger for 

typegodkjenning av kjøretøyer, styrkes. Oppfyllelse av 

kravene til typegodkjenning og produksjonssamsvar i 

den lovgivningen som regulerer motorvognsektoren, bør 

fortsatt være godkjenningsmyndighetens hovedansvar, 

mens markedstilsynet kan være en oppgave som deles 

mellom forskjellige nasjonale myndigheter. Det bør 

utføres effektiv samordning og tilsyn på EU-plan og 

nasjonalt plan for å sikre at godkjennings- og markeds-

tilsynsmyndighetene tar i bruk de nye tiltakene på en 

effektiv måte. 

6)  De nasjonale myndigheters forpliktelser fastsatt i 

bestemmelsene om markedstilsyn i denne forordning er 

mer spesifikke enn de tilsvarende bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(4). 

7)  Denne forordning bør inneholde grunnleggende krav til 

miljøvern og funksjonssikkerhet for kjøretøyer. Hoved-

elementene i de relevante kravene i denne forordning 

bygger på resultatene av Kommisjonens konsekvens-

analyse av 4. oktober 2010 der forskjellige alternativer 

med hensyn til økonomiske, miljømessige, sikkerhets-

relaterte og samfunnsmessige aspekter analyseres. Både 

kvalitative og kvantitative aspekter ble tatt med i denne 

analysen. Etter sammenligning av de ulike alternativene 

ble de foretrukne løsningene utpekt og utvalgt som 

grunnlag for denne forordning.  

  

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

2020/EØS/18/01 2020/EØS/18/09 
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8)  Formålet med denne forordning er å fastsette harmoni-

serte regler for typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe 

L for å sikre at det indre marked fungerer på en tilfreds-

stillende måte. Kjøretøyer i gruppe L er kjøretøyer med 

to, tre eller fire hjul som f.eks. tohjuls motorvogner, 

trehjuls motorsykler og firehjuls motorsykler. I tillegg 

har denne forordning som mål å forenkle de nåværende 

rettslige rammene, å redusere utslippene fra kjøretøyer i 

gruppe L og dermed bidra til at utslipp fra kjøretøyer i 

gruppe L utgjør en mer forholdsmessig andel av de 

samlede utslippene fra veitransport, å øke det generelle 

sikkerhetsnivået, å ta hensyn til den tekniske utviklingen 

og å styrke reglene for markedstilsyn. 

9)  For å sikre et høyt nivå av funksjonssikkerhet for 

kjøretøyer, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern bør 

det skje en harmonisering av tekniske krav og miljø-

standarder som gjelder for kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter med hensyn til 

typegodkjenning. 

10)  Målene i denne forordning bør ikke påvirkes ved 

montering av visse systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter etter at kjøretøyene er brakt i 

omsetning, registrert eller tatt i bruk. Det bør derfor 

treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som kan 

monteres på kjøretøyer, og som i vesentlig grad kan 

forringe funksjonen til systemer som er avgjørende for 

miljøvern og funksjonssikkerhet, på forhånd kontrolle-

res av en godkjenningsmyndighet før de bringes i 

omsetning, registreres eller tas i bruk. 

11)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF av 

2. februar 1995 om største konstruksjonshastighet samt 

motorens største dreiemoment og største netto effekt for 

motorvogner med to eller tre hjul(1) fikk medlems-

statene mulighet til å nekte første registrering og 

eventuell etterfølgende registrering på deres territorium 

av kjøretøyer med en største nettoeffekt på over 74 kW. 

Den forventede sammenhengen mellom sikkerhet og 

begrensning av den absolutte effekten kunne ikke 

bekreftes i flere vitenskapelige undersøkelser. Av denne 

grunn og for å fjerne interne handelshindringer på 

unionsmarkedet bør denne muligheten ikke lenger 

opprettholdes. Andre, mer effektive sikkerhetstiltak bør 

innføres for å bidra til å redusere det høye antallet 

dødsfall og skader blant førere av (og passasjerer på) 

tohjuls motorvogner ved trafikkulykker i Unionen. 

12)  Ved denne forordning fastsettes det krav til miljøpre-

stasjon i to trinn der annet trinn (Euro 5) er obligatorisk 

  

(1) EUT L 52 av 8.3.1995, s. 1. 

for nye typer kjøretøyer fra 1. januar 2020, noe som gir 

den nødvendige forutsigbarheten for kjøretøy-

produsentenes og leverandørindustriens langsiktige 

planlegging. En undersøkelse av miljøvirkning som 

kreves i henhold til denne forordning, basert på 

opplysninger som blir tilgjengelige i framtiden, bør 

sørge for ytterligere underlag gjennom modell-

beregning, teknisk gjennomførbarhet og analyse av 

kostnadseffektivitet basert på de nyeste tilgjengelige 

opplysningene. Videre bør undersøkelsen blant annet 

omfatte en vurdering av gjennomførbarheten og kost-

nadseffektiviteten av krav til samsvarsprøving av 

kjøretøyer i bruk, krav til utslipp utenom syklusene og 

en utslippsgrenseverdi for antall partikler for visse 

(under)grupper. På grunnlag av resultatene av under-

søkelsen bør Kommisjonen overveie å framlegge et 

forslag om innføring av disse nye elementene i det 

framtidige regelverket for typegodkjenning som får 

anvendelse etter de trinnene som er fastsatt i denne 

forordning. 

13)  Hensikten med EU-typegodkjenningsordningen er å 

gjøre det mulig for hver medlemsstat å bekrefte at hver 

kjøretøytype har gjennomgått de kontrollene som er 

fastsatt i denne forordning og i de delegerte rettsaktene 

og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til denne 

forordning, og at produsenten har mottatt et typegod-

kjenningsdokument. Den forplikter også produsentene 

til å utstede et samsvarssertifikat for alle kjøretøyer som 

er produsert i samsvar med typegodkjenningen. Når et 

kjøretøy ledsages av et slikt sertifikat, bør det være 

tillatt å gjøre kjøretøyet tilgjengelig på markedet og 

registrere det for bruk i hele Unionen. 

14)  For å sikre at framgangsmåten for overvåking av 

produksjonssamsvar, som er en av hjørnesteinene i EU-

typegodkjenningsordningen, er riktig iverksatt og 

fungerer godt, bør produsentene kontrolleres jevnlig av 

vedkommende myndighet eller en kvalifisert teknisk 

instans som er utpekt for dette formålet. 

15)  Denne forordning utgjør et sett med særlige 

sikkerhetskrav og krav til miljøprestasjon. Det er derfor 

viktig å fastsette bestemmelser som dersom et kjøretøy 

utgjør en alvorlig risiko for brukere eller for miljøet, 

sikrer at produsenten eller en annen markedsdeltaker i 

omsetningskjeden har truffet effektive vernetiltak, 

herunder tilbakekalling av kjøretøyer, i henhold til 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Godkjenningsmyndighetene bør derfor kunne vurdere 

hvorvidt disse tiltakene er tilstrekkelige. 

16)  I visse begrensede tilfeller er det hensiktsmessig å tillate 

nasjonal typegodkjenning av små serier. For å hindre 

misbruk bør en forenklet framgangsmåte for kjøretøyer i 

små serier innskrenkes til en svært begrenset 

produksjon. Det er derfor nødvendig å gi en presis 

definisjon av begrepet små serier med hensyn til det 

antall kjøretøyer som produseres.  
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17)  Unionen er avtalepart i De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas (UN-ECE) 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav 

til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt 

vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 

1958)(1). For å forenkle typegodkjenningsregelverket i 

tråd med anbefalingene i rapporten «CARS 21» om 

konkurransedyktige rammeregler for motorvogner for 

det 21. århundre, som ble offentliggjort av 

Kommisjonen i 2006, bør alle særdirektiver oppheves 

uten at det reduserer vernenivået. Kravene fastsatt i de 

nevnte direktivene bør videreføres til denne forordning 

eller de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning, og bør eventuelt erstattes med 

henvisninger til tilsvarende reglementer for De forente 

nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-

ECE) som Unionen har stemt for, eller som Unionen har 

tiltrådt, og som er vedlagt den reviderte overenskomsten 

av 1958. For å redusere den administrative byrden ved 

typegodkjenningsprosessen bør kjøretøyprodusentene 

tillates å søke om typegodkjenning i samsvar med denne 

forordning, eventuelt direkte ved å oppnå godkjenning i 

henhold til de relevante UN-ECE-reglementene som er 

nevnt i vedleggene til denne forordning, eller i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

18)  UN-ECE-reglementene og endringene av disse som 

Unionen har stemt for i henhold til beslutning 

97/836/EF, bør derfor innarbeides i EU-typegod-

kjenningsregelverket. Myndigheten til å vedta de 

nødvendige tilpasningene til vedleggene til denne 

forordning eller til de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, bør derfor 

delegeres til Kommisjonen. 

19)  Ubegrenset tilgang til opplysninger om reparasjon av 

kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes 

til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv 

konkurranse på markedet for opplysningstjenester for 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er nødvendig 

for å forbedre det indre markeds virkemåte, særlig med 

hensyn til fritt varebytte, etableringsadgang og adgang 

til å yte tjenester. En stor andel av slike opplysninger er 

knyttet til egendiagnosesystemer og deres samvirking 

med andre kjøretøysystemer. Det bør fastsettes tekniske 

spesifikasjoner som produsentenes nettsteder bør 

oppfylle, sammen med målrettede tiltak for å sikre 

rimelig tilgang for små og mellomstore bedrifter. 

20)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

  

(1) Rådsbeslutning 97/836/EF (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(2). 

21)  For å supplere denne forordning med ytterligere 

tekniske opplysninger bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen 

når det gjelder krav til miljøprestasjon og framdrifts-

ytelse, funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjon. Det 

er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

22)  Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner ved 

overtredelse av denne forordning og delegerte rettsakter 

eller gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold 

til denne forordning, og sikre at de håndheves. Disse 

sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

23)  For å kunne vurdere og avgjøre om obligatorisk 

montering av enkelte avanserte bremseanlegg bør utvides 

til ytterligere klasser av motorsykler, bør Kommisjonen 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, 

blant annet på grunnlag av opplysninger om trafikk-

ulykker framlagt av medlemsstatene. 

24)  Samtidig som ingenting i denne forordning hindrer 

medlemsstatene i å fortsette å anvende sine respektive 

godkjenningsordninger, bør Kommisjonen på bakgrunn 

av opplysninger fra medlemsstatene framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvordan 

disse nasjonale ordningene fungerer, for på nytt å kunne 

vurdere spørsmålet om hvorvidt det bør framlegges et 

forslag til regelverk for harmonisering av de respektive 

godkjenningsordningene på unionsplan. 

25)  I forbindelse med revisjonen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fast-

settelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 

enheter til slike motorvogner(3) bør avgrensningen 

mellom denne forordning og direktiv 2007/46/EF 

vurderes i lys av medlemsstatenes erfaringer fra anven-

delsen av denne forordning, særlig for å sikre rettferdig 

konkurranse mellom kjøretøyklassene.  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(3) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 
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26)  Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker 

og forenkling, og for å redusere byrden for kjøretøy-

produsenter, bør denne forordning inneholde bare et 

begrenset antall gjennomføringsstadier for innføring av 

nye utslippsnivåer og sikkerhetskrav. Industrien bør få 

tilstrekkelig tid på seg til å tilpasse seg de nye 

bestemmelsene fastsatt i denne forordning, og til de 

tekniske spesifikasjonene og de administrative 

bestemmelsene fastsatt i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning. Det er viktig at kravene fastsettes i 

god tid, slik at produsentene rekker å utvikle, prøve ut 

og gjennomføre tekniske løsninger for kjøretøyer som er 

produsert i serier, og slik at produsenter og 

godkjenningsmyndigheter i medlemsstatene rekker å 

innføre nødvendige administrative ordninger. 

27)  Direktiv 2002/24/EF og de særdirektiv som er omtalt i 

det, er blitt vesentlig endret flere ganger. Av hensyn til 

klarhet, praktiske årsaker og forenkling bør direktiv 

2002/24/EF og de særdirektiv som er omtalt i det, 

oppheves og erstattes av én forordning og et mindre 

antall delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

Vedtakelsen av en forordning sikrer at de berørte 

bestemmelsene kommer direkte til anvendelse og kan 

ajourføres mye raskere og mer effektivt, slik at det kan 

tas bedre hensyn til den tekniske utviklingen. 

28)  Følgende direktiver bør oppheves: 

— direktiv 2002/24/EF, 

— rådsdirektiv 93/14/EØF av 5. april 1993 om bremser 

for motorvogner med to eller tre hjul(1), 

— rådsdirektiv 93/30/EØF av 14. juni 1993 om 

signalhorn for motorvogner med to eller tre hjul(2), 

— rådsdirektiv 93/33/EØF av 14. juni 1993 om 

sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av 

motorvogner med to eller tre hjul(3), 

— rådsdirektiv 93/93/EØF av 29. oktober 1993 om 

masser og dimensjoner for motorvogner med to 

eller tre hjul(4), 

— direktiv 95/1/EF, 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av  

17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 

motorvogner med to eller tre hjul(5), 

  

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 1. 

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 11. 

(3) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 32. 

(4) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 76. 

(5) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF av  

20. mars 2000 om hastighetsmålere for 

motorvogner med to eller tre hjul(6), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF av  

19. juli 2002 om reduksjon av utslipp av 

forurensende stoffer fra motorvogner med to eller 

tre hjul(7), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/62/EF av 

13. juli 2009 om plasseringsstedet for bakre 

kjennemerke på motorvogner med to eller tre 

hjul(8), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/67/EF av  

13. juli 2009 om montering av lys- og 

lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller 

tre hjul(9), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/78/EF av  

13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner 

med to hjul(10), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/79/EF av  

13. juli 2009 om fastholdingsinnretninger for 

passasjerer på motorvogner med to hjul(11), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/80/EF av  

13. juli 2009 om merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner 

med to eller tre hjul(12), 

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/139/EF av  

25. november 2009 om lovfestede preginger for 

motorvogner med to eller tre hjul(13). 

29)  Ettersom målene for denne forordning, som er å 

fastsette harmoniserte regler for administrative og 

tekniske krav til typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe 

L og for markedstilsyn for slike kjøretøyer, ikke kan nås 

i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av deres omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene.  

  

(6) EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1. 

(7) EFT L 252 av 20.9.2002, s. 20. 

(8) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 20. 

(9) EUT L 222 av 25.8.2009, s. 1. 

(10) EUT L 231 av 3.9.2009, s. 8. 

(11) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 29. 

(12) EUT L 202 av 4.8.2009, s. 16. 

(13) EUT L 322 av 9.12.2009, s. 3. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes administrative og 

tekniske krav til typegodkjenning av alle nye kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter nevnt i 

artikkel 2 nr. 1. 

Denne forordning får ikke anvendelse på godkjenningen av 

enkeltkjøretøyer. De medlemsstatene som gir slike individuelle 

godkjenninger, skal imidlertid godta enhver typegodkjenning av 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som er gitt i henhold til denne forordning i stedet for i henhold 

til de tilsvarende nasjonale bestemmelsene på området. 

2.  Ved denne forordning fastsettes krav til markedstilsyn for 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som skal godkjennes i samsvar med denne forordning. Ved 

denne forordning fastsettes også kravene til markedstilsyn for 

deler og utstyr til slike kjøretøyer. 

3.  Denne forordning berører ikke anvendelsen av 

lovgivningen om trafikksikkerhet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på alle to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler som er klassifisert i 

artikkel 4 og vedlegg I («kjøretøyer i gruppe L»), som er 

beregnet på å kjøres på offentlige veier, herunder kjøretøyer 

som er utformet og konstruert i én eller flere etapper, og på 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter, samt deler 

og utstyr, som er utformet og konstruert for slike kjøretøyer. 

Denne forordning får også anvendelse på enduromotorsykler 

(L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3)), trialmotorsykler (L3e-AxT (x = 1, 

2 eller 3)) og tunge terrenggående firehjuls motorsykler (L7e-

B) som klassifisert i artikkel 4 og vedlegg I. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

kjøretøyer: 

a)  kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 6 km/t 

eller mindre, 

b)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å brukes av 

fysisk funksjonshemmede, 

c)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å styres av 

gående personer, 

d)  kjøretøyer som utelukkende er beregnet på å brukes i 

konkurranser, 

e)  kjøretøyer som er utformet og konstruert for å brukes av 

væpnede styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som 

er ansvarlige for å ivareta offentlig orden og medisinske 

nødtjenester, 

f)  landbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 

5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for 

landbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), maskiner som 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og 

partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner(2) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner(3) 

og motorvogner som omfattes av direktiv 2007/46/EF, 

g)  kjøretøyer som i hovedsak er beregnet på bruk i terreng og 

er konstruert for kjøring på flater uten dekke, 

h)  tråsykler som er utstyrt med en elektrisk hjelpemotor med 

en største kontinuerlige nominelle effekt på 250 W eller 

under, der motorytelsen opphører dersom syklisten slutter å 

trå, og ellers reduseres gradvis og til slutt opphører helt før 

kjøretøyet når en hastighet på 25 km/t, 

i)  selvbalanserende kjøretøyer, 

j)  kjøretøyer som ikke er utstyrt med minst én sitteplass, 

k)  kjøretøyer som er utstyrt med sitteplass for fører eller 

passasjer, med en R-punktshøyde på ≤ 540 mm i gruppe 

L1e, L3e og L4e, eller ≤ 400 mm i gruppe L2e, L5e, L6e og 

L7e. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning og i rettsaktene oppført i vedlegg II, med 

mindre annet er fastsatt i nevnte rettsakter, menes med: 

1) «typegodkjenning» en framgangsmåte der en godkjennings-

myndighet erklærer at en type kjøretøy, system, komponent 

eller separat teknisk enhet overholder relevante admini-

strative bestemmelser og tekniske krav,  

  

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(3) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 
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2) «typegodkjenningsdokument» det dokumentet der god-

kjenningsmyndigheten offisielt erklærer at en type kjøretøy, 

system, komponent eller separat teknisk enhet er godkjent, 

3) «typegodkjenning av helt kjøretøy» en typegodkjenning der 

en godkjenningsmyndighet erklærer at en type delvis 

oppbygd, ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd 

kjøretøy overholder relevante administrative bestemmelser 

og tekniske krav, 

4) «EU-typegodkjenning» en framgangsmåte der en god-

kjenningsmyndighet erklærer at en type kjøretøy, system, 

komponent eller separat teknisk enhet overholder relevante 

administrative bestemmelser og tekniske krav i denne 

forordning, 

5) «EU-typegodkjenningsdokument» det dokumentet som er 

basert på modellen fastsatt i gjennomføringsrettsakten 

vedtatt i henhold til denne forordning, eller meldings-

skjemaet fastsatt i de relevante UN-ECE-reglementene 

nevnt i denne forordning eller i de delegerte rettsaktene 

vedtatt i henhold til denne forordning, 

6) «typegodkjenning av system» en typegodkjenning der en 

godkjenningsmyndighet erklærer at et system som er 

montert i et kjøretøy av en bestemt type, overholder 

relevante administrative bestemmelser og tekniske krav, 

7) «typegodkjenning av separat teknisk enhet» en typegod-

kjenning der en godkjenningsmyndighet erklærer at en 

separat teknisk enhet overholder relevante administrative 

bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med én eller 

flere bestemte kjøretøytyper, 

8) «typegodkjenning av komponent» en typegodkjenning der 

en godkjenningsmyndighet erklærer at en komponent 

uavhengig av et kjøretøy overholder relevante admini-

strative bestemmelser og tekniske krav, 

9) «nasjonal typegodkjenning» en framgangsmåte for 

typegodkjenning som er fastsatt i nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og der godkjenningen er begrenset til med-

lemsstatens territorium, 

10) «samsvarssertifikat» det dokumentet som er utstedt av 

produsenten, som erklærer at det produserte kjøretøyet er i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen, 

11) «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes i første etappe av 

en etappevis typegodkjenningsprosess, 

12) «delvis oppbygd kjøretøy» et kjøretøy som må gjennomgå 

minst én ytterligere etappe i oppbyggingen for å oppfylle 

de relevante tekniske kravene i denne forordning, 

13) «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som har 

gjennomgått hele den etappevise typegodkjennings-

prosessen og oppfyller de relevante tekniske kravene i 

denne forordning, 

14) «ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som ikke behøver å 

oppbygges ytterligere for å oppfylle de relevante tekniske 

kravene i denne forordning, 

15) «system» en samling innretninger som kombineres for å 

utføre én eller flere bestemte funksjoner i et kjøretøy, og 

som omfattes av kravene i denne forordning eller i noen 

av de delegerte rettsaktene eller gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

16) «komponent» en innretning som skal oppfylle kravene i 

denne forordning eller i noen av de delegerte rettsaktene 

eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning, som er beregnet på å utgjøre en del 

av et kjøretøy, og som kan gis typegodkjenning uavhengig 

av et kjøretøy i samsvar med denne forordning og de 

delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som 

er vedtatt i henhold til denne forordning, dersom det 

finnes uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsaktene, 

17) «separat teknisk enhet» en innretning som skal oppfylle 

kravene i denne forordning eller i noen av de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt 

i henhold til denne forordning, som er beregnet på å 

utgjøre en del av et kjøretøy, og som kan gis 

typegodkjenning separat, men bare i forbindelse med én 

eller flere bestemte kjøretøytyper, dersom det finnes 

uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsaktene, 

18) «deler» produkter som brukes til montering av et kjøretøy, 

samt reservedeler, 

19) «utstyr» alle andre produkter enn deler som kan legges til 

eller monteres på et kjøretøy, 

20) «originaldeler eller -utstyr» deler eller utstyr som er 

produsert etter kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og 

produksjonsstandarder for produksjon av deler eller utstyr 

til montering av det aktuelle kjøretøyet. Dette omfatter 

deler eller utstyr som produseres på samme 

produksjonslinje som disse delene eller dette utstyret. Med 

mindre annet er påvist, antas det at delene eller utstyret er 

originaldeler eller -utstyr dersom deleprodusenten 

dokumenterer at delene eller utstyret har tilsvarende 

kvalitet som komponentene som brukes ved montering av 

det aktuelle kjøretøyet, og er produsert i samsvar med 

kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og produksjons-

standarder, 

21) «reservedeler» produkter som skal monteres på eller i et 

kjøretøy for å erstatte originaldeler i dette kjøretøyet, 

herunder produkter som for eksempel smøremidler som er 

nødvendige for bruken av et kjøretøy, med unntak av 

drivstoff,  
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22) «funksjonssikkerhet» fravær av uakseptabel risiko for 

fysisk skade eller helseskade på personer eller eiendom på 

grunn av farene som følge av funksjonssvikt i mekaniske, 

hydrauliske, pneumatiske, elektriske eller elektroniske 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, 

23) «avansert bremseanlegg» et blokkeringsfritt bremse-

anlegg, et kombinert bremseanlegg eller begge, 

24) «blokkeringsfritt bremseanlegg» et anlegg som registrerer 

hjulslipp og automatisk tilpasser det trykket som fram-

bringer bremsekraften i hjulet eller hjulene for å begrense 

hjulslippet, 

25) «kombinert bremseanlegg» 

a)  for kjøretøyer i gruppe L1e og L3e: et driftsbremse-

anlegg der minst to bremser på forskjellige hjul 

aktiveres ved hjelp av en enkelt betjeningsinnretning, 

b)  for kjøretøyer i gruppe L4e: et driftsbremseanlegg der 

bremsene på minst for- og bakhjulene aktiveres ved 

hjelp av en enkelt betjeningsinnretning (dersom 

bakhjulet og sidevognhjulet bremses av samme 

bremseanlegg, anses dette som bakhjulsbrems), 

c)  for kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e: et 

driftsbremseanlegg der bremsene på alle hjul aktiveres 

ved hjelp av en enkelt betjeningsinnretning, 

26) «automatisk lystenning» at et belysningsanlegg slår seg på 

når tenningsbryteren eller på/av-bryteren er i «på»-stilling 

(«ON»), 

27) «forurensningsreduserende innretning» de komponentene i 

et kjøretøy som styrer eller reduserer eksos- og/eller 

fordampingsutslipp, 

28) «forurensningsreduserende reserveinnretning» en 

forurensningsreduserende innretning, eller en enhet av 

slike innretninger, som er ment å erstatte en forurens-

ningsreduserende originalinnretning, og som kan 

godkjennes som en separat teknisk enhet, 

29) «sitteplasser» 

a)  en sal som er beregnet på enten føreren eller en 

passasjer, og som de sitter overskrevs på, eller 

b)  et sete som kan benyttes av minst én person på 

størrelse med en prøvingsdukke som tilsvarer en  

50-prosentil voksen mann når det gjelder føreren, 

30) «motor med kompresjonstenning» eller «KT-motor» en 

forbrenningsmotor som fungerer etter prinsippene for 

«dieselsyklusen», 

31) «motor med elektrisk tenning» eller «ET-motor» en 

forbrenningsmotor som fungerer etter prinsippene for 

«ottosyklusen», 

32) «hybridkjøretøy» et motordrevet kjøretøy med minst to 

forskjellige energiomformere og to forskjellige 

energilagringssystemer (i kjøretøyet) for framdrift av 

kjøretøyet, 

33) «elektrisk hybridkjøretøy» et kjøretøy som til mekanisk 

framdrift henter energi fra begge de følgende kildene til 

lagret energi/kraft i kjøretøyet: 

a)  et drivstoff, 

b)  et batteri, en kondensator, et svinghjul / en generator 

eller en annen enhet for lagring av elektrisk energi/ 

kraft. 

 Denne definisjonen omfatter også kjøretøyer som henter 

energi fra et drivstoff utelukkende for å lade opp enheten 

for lagring av elektrisk energi/kraft, 

34) «framdriftsmiddel» en forbrenningsmotor, en elektrisk 

motor, ethvert hybridsystem eller en kombinasjon av disse 

motortypene eller enhver annen motortype, 

35) «største kontinuerlige nominelle effekt» største effekt per 

30 minutter ved den utgående akselen til den elektriske 

motoren som fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 85, 

36) «største nettoeffekt» den største effekten til en 

forbrenningsmotor som er oppnådd i prøvingsbenk, på 

veivakselenden eller tilsvarende komponent, 

37) «manipulasjonsinnretning» alle konstruksjonselementer 

som registrerer kjøretøyets temperatur, hastighet, motor-

turtall og/eller -belastning, girutvekslingsforhold, 

manifoldvakuum eller en annen parameter for aktivering, 

modulering, forsinkelse eller deaktivering av driften av en 

del av utslippskontrollsystemet og systemet for 

etterbehandling av eksos, og som reduserer utslipps-

kontrollsystemets effektivitet under forhold som det er 

rimelig å forvente at kjøretøyet utsettes for ved normal 

drift og bruk, 

38) «holdbarhet» en komponents eller et systems evne til å 

holde så lenge at kravet til miljøprestasjon som er fastsatt i 

artikkel 23 og i vedlegg V, fortsatt kan oppfylles etter en 

kjørelengde som angitt i vedlegg VII, og slik at 

kjøretøyets funksjonssikkerhet er sikret, dersom kjøretøyet 

brukes under normale forhold eller forhold som det er 

beregnet på, og vedlikeholdes i samsvar med produsentens 

anbefalinger,  
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39) «slagvolum» 

a)  enten det nominelle slagvolumet for stempelmotorer 

eller 

b)  to ganger det nominelle slagvolumet for rotasjons-

motorer (wankelmotorer), 

40) «fordampingsutslipp» andre hydrokarbondamper enn 

eksosutslipp som slippes ut fra en motorvogns driv-

stoffoppbevarings- og drivstofftilførselssystem, 

41) «SHED-prøving» en kjøretøyprøving i et forseglet 

kammer for bestemmelse av fordamping, der det utføres 

en særlig prøving av fordampingsutslipp, 

42) «system for gassformig drivstoff» et system som omfatter 

oppbevaring av et gassformig drivstoff, drivstofftilførsel 

og måle- og kontrollinnretninger montert på en motor slik 

at motoren kan kjøres på LPG, CNG eller hydrogen som 

eneste drivstoff, som ett av to drivstoffer eller som ett av 

flere drivstoffer, 

43) «forurensende gass» eksosutslipp av karbonmonoksid 

(CO), nitrogenoksider (NOx), uttrykt som nitrogendi-

oksidekvivalenter (NO2), og hydrokarboner (HC), 

44) «eksosutslipp» utslipp av forurensende gasser og partikler 

gjennom kjøretøyets eksosrør, 

45) «partikler» bestanddeler av eksos som er fjernet fra den 

fortynnede eksosen ved en høyeste temperatur på 325 K 

(52 °C) ved hjelp av de filtrene som er beskrevet i 

prøvingsprosedyren for å kontrollere gjennomsnittlige 

eksosutslipp, 

46) «verdensomspennende harmonisert prøvingssyklus for 

motorsykler» eller «WMTC» den internasjonalt harmoni-

serte WMTC-prøvingssyklusen for utslipp under labora-

torieforhold som definert i globalt teknisk UN-ECE-

reglement nr. 2, 

47) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som er 

ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler 

av typegodkjennings- eller godkjenningsprosessen, for å 

sikre produksjonssamsvar, og som også er ansvarlig for 

markedstilsyn når det gjelder de produserte kjøretøyene, 

systemene, komponentene eller separate tekniske 

enhetene, uavhengig av om den fysiske eller juridiske 

personen er direkte involvert i alle etapper av utformingen 

og konstruksjonen av kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten som er omfattet av 

godkjenningsprosessen, 

48) «produsentens representant» enhver fysisk eller juridisk 

person etablert i Unionen som er behørig utpekt av 

produsenten til å representere denne overfor godkjennings-

myndigheten eller markedstilsynsmyndigheten, og til å 

opptre på produsentens vegne på det området som denne 

forordning omhandler, 

49) «importør» enhver fysisk eller juridisk person som er 

etablert i Unionen, og som bringer i omsetning et kjøretøy, 

et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del 

eller utstyr fra en tredjestat, 

50) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, 

som gjør et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr tilgjengelig på markedet, 

51) «markedsdeltaker» produsenten, representanten, importø-

ren og distributøren, 

52) «registrering» den administrative tillatelsen til at 

kjøretøyet kan tas i bruk i veitrafikk, som omfatter 

identifikasjon av kjøretøyet samt tildeling av et serie-

nummer, som kalles registreringsnummer, som kan være 

permanent, midlertidig eller for et kort tidsrom, 

53) «ibruktaking» første gang et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr tas 

i bruk i Unionen for det formål de er beregnet på, 

54) «bringe i omsetning» gjøre et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

tilgjengelig i Unionen for første gang, 

55) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk 

enhet, en del eller utstyr for distribusjon eller bruk på 

markedet i forbindelse med forretningsvirksomhet, mot 

betaling eller vederlagsfritt, 

56) «godkjenningsmyndighet» den myndigheten i en med-

lemsstat som er etablert eller utpekt av medlemsstaten og 

meldt til Kommisjonen av medlemsstaten, som er 

ansvarlig for alle deler av godkjenningen av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet, for godkjenningsprosessen, for å utstede og 

eventuelt tilbakekalle eller nekte godkjennings-

dokumenter, for å fungere som kontaktpunkt overfor 

godkjenningsmyndighetene i andre medlemsstater, for å 

utpeke tekniske instanser og for å sikre at produsenten 

oppfyller sine forpliktelser med hensyn til produksjons-

samsvar, 

57) «markedstilsynsmyndighet» en myndighet i en medlems-

stat med ansvar for å utføre markedstilsyn på medlems-

statens territorium,  
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58) «markedstilsyn» virksomhet som utøves og tiltak som 

treffes av nasjonale myndigheter for å sikre at kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, oppfyller kravene 

fastsatt i relevante deler av Unionens harmoniserings-

regelverk og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider 

ved vernet av offentlige interesser i fare, 

59) «nasjonal myndighet» en godkjenningsmyndighet eller 

enhver annen myndighet som er involvert i og ansvarlig 

for markedstilsyn, grensekontroll eller registrering av 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter, deler eller utstyr i en medlemsstat, 

60) «teknisk instans» en organisasjon eller et organ som av en 

medlemsstats godkjenningsmyndighet er utpekt som 

prøvingslaboratorium for å utføre prøvinger, eller som 

samsvarsvurderingsorgan for å utføre førstegangsvurdering 

og andre prøvinger eller inspeksjoner på vegne av 

godkjenningsmyndigheten; godkjenningsmyndigheten kan 

også selv utføre disse funksjonene, 

61) «egenprøving» gjennomføring av prøvinger i eget anlegg, 

registrering av prøvingsresultater og framlegging av en 

rapport, herunder konklusjoner, for godkjennings-

myndigheten, foretatt av en produsent som er utpekt som 

teknisk instans for å kunne vurdere hvorvidt visse krav er 

oppfylt, 

62) «virtuell prøvingsmetode» datasimulering, herunder 

beregninger, for å vise om et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet oppfyller de 

tekniske kravene i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

artikkel 32 nr. 6, uten krav om bruk av et fysisk kjøretøy 

eller system, en fysisk komponent eller en fysisk separat 

teknisk enhet, 

63) «egendiagnosesystem» eller «OBD-system» et system 

som er i stand til å finne det sannsynlige stedet for 

funksjonssvikt ved hjelp av feilkoder lagret i et dataminne, 

64) «opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer» alle opplysninger som kreves for diagnose, 

service, kontroll, periodisk kontroll, reparasjon, 

omprogrammering eller reinitialisering av et kjøretøy, og 

som produsentene gir sine autoriserte forhandlere og 

reparatører, herunder alle senere endringer av og tillegg til 

slike opplysninger; disse opplysningene omfatter alle 

opplysninger som kreves for montering av deler og utstyr 

på kjøretøyer, 

65) «uavhengig operatør» andre foretak enn autoriserte 

forhandlere og reparatører som er direkte eller indirekte 

involvert i reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, særlig 

reparatører, produsenter eller distributører av reparasjons-

utstyr, verktøy eller reservedeler, utgivere av teknisk 

informasjon, motorvognklubber, operatører som yter 

bistand på veien, operatører som tilbyr kontroll- og prø-

vingstjenester, operatører som tilbyr opplæring for installa-

tører, produsenter og reparatører av utstyr for kjøretøyer 

som bruker alternativt drivstoff, 

66) «godkjent reparatør» en person som yter reparasjons- og 

vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, og som utøver sin 

virksomhet innenfor et distribusjonssystem opprettet av en 

kjøretøyleverandør, 

67) «restkjøretøy» et kjøretøy som inngår i en lagerbeholdning 

som ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet eller ikke 

lenger kan gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk fordi nye tekniske krav som det ikke er godkjent 

for, har trådt i kraft, 

68) «tohjuls motorvogn» eller «PTW» (powered two-wheeler) 

et motordrevet tohjuls kjøretøy, herunder motordrevne 

tohjuls sykler, tohjuls mopeder og tohjuls motorsykler, 

69) «trehjuls motorsykkel» et motordrevet trehjuls kjøretøy 

som oppfyller klassifiseringskriteriene for kjøretøyer i 

gruppe L5e, 

70) «firehjuls motorsykkel» et firehjuls kjøretøy som oppfyller 

klassifiseringskriteriene for kjøretøyer i gruppe L6e eller 

L7e, 

71) «selvbalanserende kjøretøy» et kjøretøy som bygger på 

prinsippet om en iboende ustabil likevekt og trenger et 

hjelpekontrollsystem for å holde balansen, og som omfatter 

etthjuls motorvogner eller tohjuls, tospors motorvogner, 

72) «tvillinghjul» to hjul montert på samme aksel, som anses 

som et enkelt hjul, der avstanden mellom midtpunktene på 

dekkenes berøringsflater med bakken er mindre enn eller 

lik 460 mm, 

73) «kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer, herunder varianter 

og versjoner i samme gruppe, som er identiske med 

hensyn til minst følgende hovedpunkter: 

a)  gruppe og undergruppe, 

b)  produsent, 

c)  understell, ramme, nedre ramme, bunnplate eller 

struktur som de viktigste komponentene er festet i, 

d)  typebetegnelse oppgitt av produsenten,  
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74) «variant» et kjøretøy av samme type, der 

a)  karosseriformens grunnleggende egenskaper er de 

samme, 

b)  framdriftsmiddelet og konfigurasjonen av framdriften 

er det samme, 

c)  dersom en forbrenningsmotor er del av fram-

driftsmiddelet, motorens driftssyklus er den samme, 

d)  antallet sylindrer og deres plassering er de samme, 

e)  typen av girkasse er den samme, 

f)  forskjellen i masse i driftsferdig stand mellom laveste 

og høyeste verdi ikke er større enn 20 % av laveste 

verdi, 

g)  forskjellen i største tillatte masse mellom laveste og 

høyeste verdi ikke er større enn 20 % av laveste verdi, 

h)  forskjellen i motorens slagvolum (dersom det dreier 

seg om en forbrenningsmotor) mellom laveste og 

høyeste verdi ikke er større enn 30 % av laveste verdi, 

og 

i)  forskjellen i motoreffekt mellom laveste og høyeste 

verdi ikke er større enn 30 % av laveste verdi, 

75) «versjon av en variant» et kjøretøy som består av en 

kombinasjon av punkter som framgår av opplysnings-

pakken nevnt i artikkel 29 nr. 10. 

76) «motor med ytre forbrenning» en varmekraftmotor der 

forbrennings- og ekspansjonskammeret er fysisk atskilt og 

en intern arbeidsvæske varmes opp gjennom forbrenning i 

en ekstern kilde, og der varmen fra den ytre forbrenningen 

utvider den interne arbeidsvæsken som, ved å utvide seg 

og innvirke på motorens mekanisme, skaper bevegelse og 

mekanisk arbeid, 

77) «framdriftssystem» et kjøretøys komponenter og systemer 

som genererer kraft og overfører den til veiens overflate, 

herunder motoren(e), motorstyringssystemene eller andre 

styringsmoduler, forurensningsreduserende miljøverninn-

retninger, herunder systemer for reduksjon av utslipp og 

demping av støy, girkassen og dens styring, enten en 

drivaksel, drivreim eller drivkjede, differensialene, slutt-

utvekslingen og drivhjulets dekk (radius), 

78) «kjøretøy som bruker én type drivstoff» et kjøretøy som 

hovedsakelig er konstruert for én type drivstoff, 

79) «gassdrevet kjøretøy som bruker én type drivstoff» et 

kjøretøy som bruker én type drivstoff, som i hovedsak 

bruker LPG, NG/biometan eller hydrogen, men som også 

kan ha et bensinsystem utelukkende til bruk i nødstilfelle 

eller til start, og der bensintanken ikke inneholder mer enn 

5 liter bensin, 

80) «E5» en drivstoffblanding bestående av 5 % vannfri etanol 

og 95 % bensin, 

81) «LPG» flytende petroleumsgass som består av propan og 

butan som er fortettet gjennom lagring under trykk, 

82) «NG» naturgass med et svært høyt innhold av metan, 

83) «biometan» en fornybar naturgass som framstilles av 

organiske kilder, som først starter som «biogass», men 

som deretter renses og omdannes til biometan i en prosess 

som fjerner forurensningene i biogassen, som 

karbondioksid, siloksaner og hydrogensulfider (H2S), 

84) «kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy med 

to separate drivstofftanksystemer som en del av tiden kan 

kjøre på to forskjellige typer drivstoff, og som er 

konstruert for å kjøre på bare én type drivstoff om gangen, 

85) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et 

kjøretøy som bruker to typer drivstoff, og som kan kjøre 

på bensin og også på enten LPG, NG/biometan eller 

hydrogen, 

86) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff» et kjøretøy med 

ett drivstofftanksystem som kan kjøre på forskjellige 

blandinger av to eller flere typer drivstoff, 

87) «E85» en drivstoffblanding bestående av 85 % vannfri 

etanol og 15 % bensin, 

88) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av etanol» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på bensin eller en blanding av bensin og etanol med inntil 

85 % etanol, 

89) «H2NG» en drivstoffblanding bestående av hydrogen og 

naturgass, 

90) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av H2NG» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på forskjellige blandinger av hydrogen og NG/biometan, 

91) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodiesel» et 

kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre 

på mineraldiesel eller en blanding av mineraldiesel og 

biodiesel, 

92) «B5» en drivstoffblanding bestående av inntil 5 % 

biodiesel og 95 % petroleumdiesel,  
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93) «biodiesel» en dieselolje basert på vegetabilsk olje eller 

animalsk fett, og som består av langkjedede alkylestere 

som er framstilt på en bærekraftig måte, 

94) «kjøretøy med bare elektrisk drift» et kjøretøy som drives 

av: 

a)  et system som består av én eller flere enheter for 

lagring av elektrisk energi, én eller flere enheter for 

kondisjonering av elektrisk kraft og én eller flere 

elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk 

energi til mekanisk energi som overføres til hjulene til 

framdrift av kjøretøyet, 

b)  en elektrisk hjelpemotor som monteres på et kjøretøy 

som er utformet med pedaler, 

95) «kjøretøy som bruker hydrogenbrenselcelle» et kjøretøy 

som drives av en brenselcelle som omdanner kjemisk 

energi fra hydrogen til elektrisk energi til framdrift av 

kjøretøyet, 

96) «R-punkt» eller «setets referansepunkt» et punkt i 

konstruksjonen som er definert av kjøretøyprodusenten for 

hver sitteplass og fastsatt i forhold til det tredimensjonale 

referansesystemet. 

Henvisninger i denne forordning til krav, framgangsmåter eller 

ordninger fastsatt i denne forordning skal forstås som 

henvisninger til slike krav, framgangsmåter eller ordninger som 

er fastsatt i denne forordning og i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Kjøretøygrupper 

1.  Kjøretøyer i gruppe L omfatter motorvogner med to, tre 

og fire hjul etter inndelingen i denne artikkel og i vedlegg I, 

herunder motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, to- og 

trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogner, lette og 

tunge veigående firehjuls motorsykler og lette og tunge 

mopedbiler. 

2.  I denne forordning får følgende kjøretøygrupper og -

undergrupper anvendelse i samsvar med vedlegg I: 

a)  kjøretøy i gruppe L1e (lett tohjuls motorvogn), som 

omfatter undergruppene: 

i)  L1e-A-kjøretøy (motordrevet sykkel), 

ii)  L1e-B-kjøretøy (tohjuls moped), 

b)  kjøretøy i gruppe L2e (trehjuls moped), som omfatter 

undergruppene: 

i)  L2e-P-kjøretøy (trehjuls moped konstruert for person-

transport), 

ii)  L2e-U-kjøretøy (trehjuls moped konstruert til 

nyttebruk), 

c)  kjøretøy i gruppe L3e (tohjuls motorsykkel), i undergrupper 

etter: 

i)  motorsykkelens ytelse(1), som videre omfatter under-

gruppene: 

— L3e-A1-kjøretøy (motorsykkel med lav ytelse), 

— L3e-A2-kjøretøy (motorsykkel med mellomhøy 

ytelse), 

— L3e-A3-kjøretøy (motorsykkel med høy ytelse), 

ii)  særlig bruk: 

— L3e-A1E-, L3e-A2E- eller L3e-A3E-enduromo-

torsykkel, 

— L3e-A1T-, L3e-A2T- eller L3e-A3T-trialmotor-

sykkel, 

d)  kjøretøy i gruppe L4e (tohjuls motorsykkel med sidevogn), 

e)  kjøretøy i gruppe L5e (trehjuls motorsykkel), som omfatter 

undergruppene: 

i)  L5e-A-kjøretøy (trehjuls motorsykkel): kjøretøy 

hovedsakelig konstruert for persontransport, 

ii)  L5e-B-kjøretøy (trehjuls motorsykkel til nyttebruk): 

trehjuls nyttekjøretøy, utelukkende konstruert for 

godstransport, 

f)  kjøretøy i gruppe L6e (lett firehjuls motorsykkel), som 

omfatter undergruppene: 

i)  L6e-A-kjøretøy (lett veigående firehjuls motorsykkel), 

ii)  L6e-B-kjøretøy (lett mopedbil), som videre omfatter 

undergruppene: 

— L6e-BU-kjøretøy (lett mopedbil til nyttebruk): 

nyttekjøretøy utelukkende konstruert for gods-

transport, 

— L6e-BP-kjøretøy (lett mopedbil for person-

transport): kjøretøy hovedsakelig konstruert for 

persontransport, 

g)  kjøretøy i gruppe L7e (tung firehjuls motorsykkel), som 

omfatter undergruppene:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 

2006 om førerkort (EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18); se 

definisjoner av ytelse, gruppe A1 og A2, i bokstav a) og b) i 

artikkel 4 nr. 3. 
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i)  L7e-A-kjøretøy (tung veigående firehjuls motor-

sykkel), som omfatter undergruppene: 

— L7e-A1: A1 veigående firehjuls motorsykkel, 

— L7e-A2: A2 veigående firehjuls motorsykkel, 

ii)  L7e-B-kjøretøy (tung terrenggående firehjuls motor-

sykkel), som omfatter undergruppene: 

— L7e-B1: terrenggående firehjuls motorsykkel, 

— L7e-B2: side-by-side-buggy, 

iii)  L7e-C-kjøretøy (tung mopedbil), som omfatter under-

gruppene: 

— L7e-CU-kjøretøy (tung mopedbil til nyttebruk): 

nyttekjøretøy utelukkende konstruert for gods-

transport, 

— L7e-CP-kjøretøy (tung mopedbil for person-

transport): kjøretøy hovedsakelig konstruert for 

persontransport. 

3.  Kjøretøy i gruppe L oppført i nr. 2 klassifiseres ytterligere 

etter kjøretøyets framdriftsmiddel: 

a)  kjøretøy som drives av en forbrenningsmotor: 

— kompresjonstenning (KT), 

— elektrisk tenning (ET), 

b)  kjøretøy som drives av en motor med ytre forbrenning, en 

turbin eller en rotasjonsmotor, der kjøretøyet med henblikk 

på oppfyllelse av krav til miljøprestasjon og funksjons-

sikkerhet betraktes som likeverdig med et kjøretøy som 

drives av en forbrenningsmotor med elektrisk tenning, 

c)  kjøretøy som drives av en motor som kjører på for-

komprimert luft og ikke slipper ut forurensende stoffer og/ 

eller nøytralgasser i høyere nivåer enn det som forekommer 

i omgivelsesluften, der kjøretøyet med henblikk på krav til 

funksjonssikkerhet og oppbevaring og tilførsel av drivstoff 

betraktes som et kjøretøy som går på gassformig drivstoff, 

d)  kjøretøy som drives av en elektrisk motor, 

e)  hybridkjøretøy som kombinerer en av framdriftskon-

figurasjonene nevnt i bokstav a), b), c) eller d) i dette 

nummer med én eller flere kombinasjoner av disse fram-

driftskonfigurasjonene, herunder forskjellige elektriske 

motorer og/eller forbrenningsmotorer. 

4.  Når det gjelder klassifisering av kjøretøyer i gruppe L i 

nr. 2, hører et kjøretøy som ikke hører inn under en viss gruppe 

fordi det overstiger minst ett av kriteriene fastsatt for denne 

gruppen, inn under den neste gruppen som den oppfyller 

kriteriene for. Dette gjelder for følgende grupper og 

undergrupper: 

a)  gruppe L1e med undergruppe L1e-A og L1e-B og gruppe 

L3e med undergruppe L3e-A1, L3e-A2 og L3e-A3, 

b)  gruppe L2e og gruppe L5e med undergruppe L5e-A og 

L5e-B, 

c)  gruppe L6e med undergruppe L6e-A og L6e-B og gruppe 

L7e med undergruppe L7e-A, L7e-B og L7e-C, 

d)  enhver annen logisk rekkefølge av grupper og/eller 

undergrupper som er foreslått av produsenten og godkjent 

av godkjenningsmyndigheten. 

5.  Uten at det berører kriteriene for klassifisering i 

(under)grupper som fastsatt i nr. 1–4 i denne artikkel og i 

vedlegg I, skal ytterligere undergrupper få anvendelse som 

fastsatt i vedlegg V for å harmonisere prøvingsprosedyrer for 

miljøprestasjon på internasjonalt plan ved å vise til UN-ECE-

reglementer og UN-ECEs globale tekniske reglementer. 

Artikkel 5 

Bestemmelse av masse i driftsferdig stand 

1.  Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L skal 

bestemmes ved å måle massen av det ulastede kjøretøyet som er 

klart til normal bruk, og omfatter massen av 

a)  væsker, 

b)  standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

c) drivstoff i drivstofftankene, som skal fylles til minst 90 % 

av sin kapasitet. 

Med hensyn til dette nummer: 

i)  dersom et kjøretøy drives av et flytende drivstoff, skal 

dette anses som drivstoff, 

ii)  dersom et kjøretøy drives av en flytende blanding av 

drivstoff og olje: 

— dersom drivstoffet for å drive fram kjøretøyet og 

smøreoljen er blandet på forhånd, skal denne 

forblandingen anses som drivstoff, 

— dersom drivstoffet for å drive fram kjøretøyet og 

smøreoljen lagres atskilt, er det bare drivstoffet 

som driver fram kjøretøyet, som skal anses som 

drivstoff, 

iii)  dersom et kjøretøy drives av et gassformig drivstoff, et 

flytende gassformig drivstoff eller trykkluft, kan 

massen av drivstoffet i tankene for gassformig 

drivstoff fastsettes til 0 kg,  
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d)  karosseriet, førerhuset og dørene og 

e)  glassruter, kopling, reservehjul og verktøy. 

2.  Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L 

omfatter ikke massen av 

a)  føreren (75 kg) og passasjeren (65 kg), 

b)  maskiner eller utstyr som er montert på området for 

lasteplattformen, 

c)  når det gjelder et hybridkjøretøy eller et kjøretøy med bare 

elektrisk drift, framdriftsbatteriene, 

d)  når det gjelder kjøretøyer bruker ett, to eller flere typer 

drivstoffer, et system for gassformig drivstoff samt lager-

tanker for gassformig drivstoff, og 

e)  når det gjelder framdrift med forkomprimert luft, lager-

tanker for trykkluft. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Medlemsstatenes forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal opprette eller utpeke vedkommende 

godkjenningsmyndigheter i saker som gjelder godkjenning, og 

vedkommende markedstilsynsmyndigheter i saker som gjelder 

markedstilsyn, i samsvar med denne forordning. Medlems-

statene skal underrette Kommisjonen om opprettelse og 

utpeking av slike myndigheter. 

Underretningen om godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene skal omfatte navn, adresse, herunder 

elektronisk adresse, og ansvarsområde. Kommisjonen skal på 

sitt nettsted offentliggjøre en liste over og opplysninger om 

godkjenningsmyndighetene. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at bare kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som oppfyller 

kravene i denne forordning, bringes i omsetning, registreres 

eller tas i bruk. 

3.  Medlemsstaten skal ikke forby, begrense eller hindre at 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk med 

begrunnelse i konstruksjon og funksjon som er omhandlet i 

denne forordning, dersom de oppfyller kravene i forordningen. 

4.  Medlemsstatene skal organisere og utføre markedstilsyn 

og kontroll av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som innføres på markedet i samsvar med 

kapittel III i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 7 

Godkjenningsmyndighetenes forpliktelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal sikre at produsenter som 

søker om typegodkjenning, oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til denne forordning. 

2.  Godkjenningsmyndighetene skal godkjenne bare 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

som oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 8 

Markedstilsynstiltak 

1.  For typegodkjente kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter skal markedstilsynsmyndighetene i 

tilstrekkelig omfang gjennomføre hensiktsmessig dokumenta-

sjonskontroll, idet det tas hensyn til etablerte prinsipper for 

risikovurdering, klager og andre opplysninger. 

Markedstilsynsmyndighetene kan kreve at markedsdeltakerne 

gjør slik dokumentasjon og slike opplysninger tilgjengelig i den 

grad det anses nødvendig for at de skal kunne utføre sin 

virksomhet. 

Dersom markedsdeltakerne framlegger samsvarssertifikater, 

skal markedstilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til slike 

sertifikater. 

2.  For andre deler og annet utstyr enn det som er omfattet av 

nr. 1 i denne artikkel, får artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 anvendelse i sin helhet. 

Artikkel 9 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentenes kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter bringes i omsetning eller tas i 

bruk, skal de sikre at de er produsert og godkjent i samsvar med 

kravene fastsatt i denne forordning og de delegerte rettsaktene 

og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

2.  Ved etappevis typegodkjenning er hver produsent 

ansvarlig for godkjenning og produksjonssamsvar for de 

systemene, komponentene eller separate tekniske enhetene som 

tilføyes i den etappen i kjøretøyets oppbygging som 

produsenten har ansvar for. Enhver produsent som endrer 

komponenter eller systemer som allerede er godkjent i tidligere 

etapper, har ansvar for godkjenning og produksjonssamsvar for 

de endrede komponentene og systemene. 

3.  Produsenter som endrer et delvis oppbygd kjøretøy slik at 

det klassifiseres i en annen kjøretøygruppe, med den 

konsekvensen at de lovfestede kravene som allerede er vurdert i 

en tidligere etappe av godkjenningen, er endret, er også 

ansvarlig for å oppfylle de kravene som gjelder for den 

kjøretøygruppen som det endrede kjøretøyet tilhører.  
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4.  Med sikte på godkjenning av kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter omfattet av denne 

forordning skal produsenter som er etablert utenfor Unionen, 

utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

representere seg overfor godkjenningsmyndigheten. 

5.  Produsenter som er etablert utenfor Unionen, skal 

dessuten utpeke en representant som er etablert i Unionen, til å 

ta seg av spørsmål som gjelder markedstilsyn, og dette kan 

være representanten nevnt i nr. 4 eller en annen representant. 

6.  Produsentene er ansvarlig overfor godkjennings-

myndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for å 

sikre produksjonssamsvar, enten de er direkte involvert i alle 

etapper av oppbyggingen av et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet eller ikke. 

7.  I samsvar med denne forordning og de delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning, skal produsentene sikre at det er 

innført framgangsmåter for serieproduksjon som fortsatt er i 

samsvar med den godkjente typen. Det skal i samsvar med 

kapittel VI tas hensyn til endringer i konstruksjonen av et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

eller av deres egenskaper, og til endringer i de kravene som et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

er erklært å skulle oppfylle. 

8.  I tillegg til lovfestede preginger og typegodkjennings-

merker som er festet på deres kjøretøyer, komponenter eller 

separate tekniske enheter i samsvar med artikkel 39, skal 

produsentene angi sitt navn, firma og registrerte varemerke, 

samt den adressen i Unionen der de kan kontaktes, på sine 

kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

gjøres tilgjengelig på markedet, eller dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med 

komponenten eller den separate tekniske enheten. 

9.  Produsentene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

Artikkel 10 

Produsentenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Produsenter som anser eller har grunn til å anta at deres 

kjøretøy, system, komponent eller separate tekniske enhet som 

er brakt i omsetning eller tatt i bruk, ikke er i samsvar med 

denne forordning eller de delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak for 

bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne komponenten 

eller denne separate tekniske enheten i samsvar, eller trekke 

eller kalle den/det tilbake, alt etter omstendighetene. 

Produsenten skal umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som ga godkjenningen, og gi nærmere 

opplysninger særlig om det manglende samsvaret og om 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

2.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten, delen eller utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal 

produsentene umiddelbart underrette godkjennings- og 

markedstilsynsmyndighetene i de medlemsstatene der kjøretøyet, 

systemet, komponenten, den separate tekniske enheten, delen 

eller utstyret ble gjort tilgjengelig på markedet eller var tatt i 

bruk, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om det 

manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

3.  Produsentene skal oppbevare opplysningspakken nevnt i 

artikkel 29 nr. 10, og dessuten skal kjøretøyprodusenten 

oppbevare en kopi av samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 38, 

slik at de er til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i et 

tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet, via godkjenningsmyndigheten gi nevnte 

myndighet en kopi av EU-typegodkjenningsdokumentet eller 

tillatelsen nevnt i artikkel 51 nr. 1, som dokumenterer 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller den separate 

tekniske enhetens samsvar, på et språk som nevnte myndighet 

lett kan forstå. Produsentene skal samarbeide med den 

nasjonale myndigheten om alle tiltak som treffes i samsvar med 

artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, for å fjerne all risiko 

forbundet med deres kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er brakt i omsetning, registrert 

eller tatt i bruk. 

Artikkel 11 

Forpliktelser for produsentens representanter med hensyn 

til markedstilsyn 

Produsentens representant for markedstilsyn skal utføre de 

oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. 

Fullmakten skal minst gi en representant mulighet til å 

a)  ha tilgang til opplysningsmappen nevnt i artikkel 27 og 

samsvarssertifikatene nevnt i artikkel 38, slik at de kan 

stilles til rådighet for godkjenningsmyndighetene i et 

tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er brakt i omsetning, og i 

et tidsrom på fem år etter at et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en godkjenningsmyndighet, gi 

denne myndigheten alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å dokumentere produksjonssamsvar for 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, 

c)  på anmodning fra godkjennings- eller markedstil-

synsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som 

er truffet for å fjerne alvorlig risiko forbundet med deres 

kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske 

enheter eller deler eller utstyr som omfattes av fullmakten.  
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Artikkel 12 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

enten har fått EU-typegodkjenning eller oppfyller kravene til 

nasjonal godkjenning, eller deler eller utstyr som fullt ut er 

underlagt kravene i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Før importørene bringer typegodkjente kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i 

omsetning, skal de sikre at det finnes en opplysningspakke som 

er i samsvar med artikkel 29 nr. 10, og at systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten har det 

påkrevde typegodkjenningsmerket og oppfyller kravene i 

artikkel 9 nr. 8. Når det gjelder et kjøretøy, skal importøren 

kontrollere at det påkrevde samsvarssertifikatet følger med 

kjøretøyet. 

3.  Dersom importørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en 

del eller utstyr ikke oppfyller kravene i denne forordning, og 

særlig at den/det ikke er i samsvar med sin typegodkjenning, 

skal de ikke bringe i omsetning eller tillate at kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten tas i 

bruk eller registreres før den/det er brakt i samsvar. Dersom de 

dessuten anser eller har grunn til å anta at kjøretøyet, systemet, 

komponenten, den separate tekniske enheten, delen eller 

utstyret utgjør en alvorlig risiko, skal de underrette produsenten 

og markedstilsynsmyndighetene. Når det gjelder typegodkjente 

kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske 

enheter, skal de også underrette godkjenningsmyndigheten som 

har gitt godkjenningen. 

4.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på kjøretøyet, komponenten, den 

separate tekniske enheten, delen eller utstyret, eller dersom 

dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som 

følger med systemet, komponenten, den separate tekniske 

enheten, delen eller utstyret. 

5.  Importørene skal sikre at kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten ledsages av 

instruksjoner og opplysninger i samsvar med artikkel 55 på det 

eller de offisielle språkene i de berørte medlemsstatene. 

6.  Importørene skal så lenge de har ansvaret for et kjøretøy, 

et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, sikre at 

oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter disses samsvar 

med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

7.  Dersom det anses som hensiktsmessig med hensyn til de 

alvorlige risikoene som et kjøretøy, et system, en komponent, 

en separat teknisk enhet, en del eller utstyr kan medføre, skal 

importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, 

undersøke og om nødvendig føre et register over klager på og 

tilbakekallinger av kjøretøyer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheter, deler eller utstyr, og holde distributørene 

underrettet om slik overvåking. 

Artikkel 13 

Importørenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Importører som anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, denne 

komponenten eller denne separate tekniske enheten i samsvar, 

eller trekke eller kalle den/det tilbake, alt etter 

omstendighetene. 

2.  Dersom et kjøretøy, et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr medfører en alvorlig risiko, 

skal importørene umiddelbart underrette produsenten og 

godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene i de medlems-

statene der de har brakt den/det i omsetning. Importøren skal 

også underrette dem om eventuelle tiltak som er truffet, og skal 

særlig gi opplysninger om den alvorlige risikoen og om 

eventuelle korrigerende tiltak som produsenten har truffet. 

3.  Importørene skal i et tidsrom på ti år etter at et kjøretøy er 

brakt i omsetning, og i et tidsrom på fem år etter at et system, 

en komponent eller en separat teknisk enhet er brakt i 

omsetning, oppbevare en kopi av samsvarssertifikatet slik at det 

er til rådighet for godkjennings- og markedstil-

synsmyndighetene, og skal sikre at opplysningspakken nevnt i 

artikkel 29 nr. 10 på anmodning kan gjøres tilgjengelig for 

disse myndighetene. 

4.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en nasjonal 

myndighet gi den alle opplysninger og all dokumentasjon som 

er nødvendig for å dokumentere et kjøretøys, et systems, en 

komponents eller en separat teknisk enhets samsvar, på et språk 

som nevnte myndighet lett kan forstå. Importørene skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med et 

kjøretøy, et system, en komponent, en separat teknisk enhet, en 

del eller utstyr som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et kjøretøy, et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i denne forordning.  
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2.  Før et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller 

tas i bruk, skal distributørene kontrollere at kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten har 

påkrevd lovfestet preging eller typegodkjenningsmerke, at 

den/det er ledsaget av de nødvendige dokumentene og av 

instruksjoner og sikkerhetsopplysninger på det eller de offisielle 

språkene i den medlemsstaten der kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller den separate tekniske enheten skal gjøres 

tilgjengelig på markedet, og at importøren og produsenten har 

oppfylt kravene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 og 4 og artikkel 39 nr. 

1 og 2. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvaret for et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, sikre at oppbevarings- og transportvilkårene ikke setter 

disses samsvar med kravene fastsatt i denne forordning i fare. 

Artikkel 15 

Distributørenes forpliktelser med hensyn til de av deres 

produkter som ikke oppfyller kravene, eller som utgjør en 

alvorlig risiko 

1.  Dersom distributørene anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

ikke oppfyller kravene i denne forordning, skal de ikke gjøre 

tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten før 

den/det er brakt i samsvar. 

2.  Distributører som anser eller har grunn til å anta at et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet 

som de har gjort tilgjengelig på markedet eller registrert, eller 

som de er ansvarlig for ibruktaking av, ikke er i samsvar med 

denne forordning, skal underrette produsenten eller 

produsentens representant for å sikre at det i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 13 nr. 1 treffes nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe dette kjøretøyet, dette systemet, 

denne komponenten eller denne separate tekniske enheten i 

samsvar, eller eventuelt tilbakekalle den/det. 

3.  Dersom kjøretøyet, systemet, komponenten, den separate 

tekniske enheten, delen eller utstyret medfører en alvorlig 

risiko, skal distributørene umiddelbart underrette produsenten, 

importøren og godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene i 

de medlemsstatene der de gjorde den/det tilgjengelig på 

markedet. Distributøren skal også underrette dem om eventuelle 

tiltak som er truffet, og skal særlig gi opplysninger om den 

alvorlige risikoen og om korrigerende tiltak som produsenten 

har truffet. 

4.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

nasjonal myndighet sikre at produsenten gir den nasjonale 

myndigheten de opplysningene som er angitt i artikkel 10 nr. 4, 

eller at importøren gir den nasjonale myndigheten de 

opplysningene som er angitt i artikkel 13 nr. 3. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med den om alle 

tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 for å fjerne risikoene forbundet med kjøretøyet, 

systemet, komponenten, den separate tekniske enheten, delen 

eller utstyret som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 16 

Tilfeller der produsentens forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør anses som produsent for denne 

forordnings formål og skal være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 9–11 dersom importøren eller 

distributøren gjør tilgjengelig på markedet, registrerer eller er 

ansvarlig for ibruktaking av et kjøretøy, et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet under eget navn eller 

varemerke eller endrer et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet på en slik måte at det kan påvirke 

samsvar med gjeldende krav. 

Artikkel 17 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakere skal i et tidsrom på ti år for et kjøretøy, og i 

et tidsrom på fem år for et system, en komponent, en separat 

teknisk enhet, en del eller utstyr, på anmodning identifisere 

følgende for godkjennings- og markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et kjøretøy, et system, 

en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller utstyr 

til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et kjøretøy, et 

system, en komponent, en separat teknisk enhet, en del eller 

utstyr til. 

KAPITTEL III 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

Artikkel 18 

Allmenne grunnleggende krav 

1.  Kjøretøyer i gruppe L og systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer skal 

oppfylle de kravene som er oppført i vedlegg II–VIII, og som 

får anvendelse på de relevante kjøretøy(under)gruppene. 

2.  Kjøretøyer i gruppe L, eller deres systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter, der den elektromagnetiske 

kompatibiliteten er omfattet av de delegerte rettsaktene som er 

nevnt i nr. 3 i denne artikkel om kjøretøykonstruksjon, og av 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal ikke være underlagt europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/108/EF av 15. desember 2004 om tilnærming 

av medlemsstatenes lover om elektromagnetisk kompa-

tibilitet(1). 

3.  For å oppfylle kravene til typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L fastsatt i denne forordning skal Kommisjonen vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 75 om de detaljerte 

tekniske kravene og prøvingsprosedyrene som er oppsummert i 

vedlegg II del A, B og C, for på den måten å sikre et høyt nivå 

av sikkerhet og miljøvern som definert i de relevante 

bestemmelsene i denne forordning. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014.  

  

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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Artikkel 19 

Forbud mot manipulasjonsinnretninger 

Bruken av manipulasjonsinnretninger som reduserer effek-

tiviteten til systemene for sikkerhet, elektromagnetisk kompa-

tibilitet, egendiagnose, støydemping eller reduksjon av utslipp, 

skal være forbudt. Et konstruksjonselement skal ikke anses som 

en manipulasjonsinnretning dersom ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  innretningen er nødvendig for å beskytte motoren mot 

skade eller ulykke samt for at kjøretøyet skal kunne fungere 

på en sikker måte, 

b)  innretningen ikke fungerer ut over motorens startfase, 

c)  driftsforholdene inngår i vesentlig omfang i prøvings-

prosedyrene for å kontrollere om kjøretøyet er i samsvar 

med denne forordning og de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til 

denne forordning. 

Artikkel 20 

Tiltak for produsenter angående endringer av kjøretøyers 

framdriftssystem 

1.  Kjøretøyprodusenter skal utstyre sine kjøretøyer i gruppe 

L, med unntak av undergruppe L3e-A3 og L4e-A3, med særlige 

innretninger for å hindre inngrep på et kjøretøys framdrifts-

system, gjennom en rekke tekniske krav og spesifikasjoner med 

det mål å 

a)  hindre endringer som kan sette sikkerheten i fare, særlig 

ved å øke kjøretøyets ytelse gjennom inngrep på framdrifts-

systemet for å øke største dreiemomentet, effekt og/eller 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, som er blitt 

behørig fastsatt under den framgangsmåten for typegod-

kjenning som kjøretøyprodusenten har fulgt, og/eller 

b)  hindre skade på miljøet. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 75 om særlige krav til tiltakene nevnt i nr. 1, og 

for å gjøre det lettere å overholde nr. 4. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  Etter en endring av framdriftssystemet skal et kjøretøy 

oppfylle de tekniske kravene til den opprinnelige kjøretøy-

gruppen og -undergruppen, eller dersom det er relevant, den 

nye kjøretøygruppen og -undergruppen, som gjaldt da det 

opprinnelige kjøretøyet ble brakt i omsetning, registrert eller 

tatt i bruk, herunder de siste endringene av kravene. 

Dersom kjøretøyprodusenten utformer framdriftssystemet for 

en kjøretøytype på en slik måte at det blir mulig å endre det, 

slik at kjøretøyet ikke lenger er i samsvar med den godkjente 

typen, men ville tilsvare en ny variant eller versjon, skal 

kjøretøyprodusenten ta med i søknaden relevante opplysninger 

for hver variant eller versjon som er utformet på denne måten, 

og hver variant eller versjon skal uttrykkelig typegodkjennes. 

Dersom det endrede kjøretøyet faller inn under en ny gruppe 

eller undergruppe, skal det søkes om en ny typegodkjenning. 

4.  Uten at det berører nr. 1, og for å unngå alle endringer 

eller justeringer med skadelig innvirkning på funksjons-

sikkerheten eller på kjøretøyets miljøprestasjon, skal 

produsenten etterstrebe, gjennom beste tekniske praksis, å 

hindre at slike endringer eller justeringer er teknisk mulig, med 

mindre slike endringer eller justeringer er uttrykkelig angitt og 

inngår i opplysningsmappen, og dermed omfattes av 

typegodkjenningen. 

Artikkel 21 

Allmenne krav til egendiagnosesystemer (OBD) 

1.  Kjøretøyer i gruppe L skal være utstyrt med et OBD-

system som er i samsvar med funksjonskravene og prøvings-

prosedyrene fastsatt i de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold 

til nr. 5, fra anvendelsesdatoene fastsatt i vedlegg IV. 

2.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.1 i vedlegg IV, skal 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e, L4e, L5e-A, L6e-A og L7e-A 

være utstyrt med et OBD I-system som overvåker eventuelle 

feil i strømkretsene og elektronikken i utslippskontrollsystemet 

og rapporterer om feil som fører til at utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg VI del B1 overskrides. 

3.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.2 i vedlegg IV, skal 

kjøretøyer i (under)gruppe L3e–L7e være utstyrt med et OBD I-

system som overvåker eventuelle feil i strømkretsene og 

elektronikken i utslippskontrollsystemet, og som utløses når 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 overskrides. 

OBD I-systemene for disse (under)gruppene av kjøretøyer skal 

også rapportere dersom det aktiveres en driftsmåte som i 

vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment. 

4.  Fra de datoene som er angitt i nr. 1.8.3 i vedlegg IV, og 

med forbehold for artikkel 23 nr. 5, skal kjøretøyer i 

(under)gruppe L3e, L5e-A, L6e-A og L7e-A i tillegg være 

utstyrt med et OBD II-system som overvåker og rapporterer feil 

i og forringelser av utslippskontrollsystemet som fører til at 

OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del B2 

overskrides. 

5.  For å harmonisere OBD-systemet som rapporterer om feil 

i funksjonssikkerheten eller i utslippskontrollsystemet, og for å 

legge til rette for effektiv reparasjon av kjøretøyer, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om detaljerte tekniske krav i 

forbindelse med egendiagnose, herunder funksjonelle OBD-

krav og prøvingsprosedyrer for de områdene som er oppført i 

nr. 1–4, og som er fastsatt i vedlegg II del C1 nr. 11 og 

prøvingstype VIII som nevnt i vedlegg V.  
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Artikkel 22 

Krav til kjøretøyers funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er utformet, 

konstruert og montert på en slik måte at risikoen for skade på 

passasjerer og andre trafikanter blir minst mulig. 

2.  Produsenten skal sikre at kjøretøyets funksjonssikkerhet 

varer i hele kjøretøyets normale levetid ved normale 

bruksforhold og med vedlikehold i samsvar med produsentens 

anbefalinger. Opplysningsmappen skal inneholde en erklæring 

der produsenten bekrefter at holdbarheten for systemer, deler og 

utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, sikres 

gjennom egnet prøving og bruk av god teknisk praksis. 

3.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter oppfyller de 

relevante kravene fastsatt i vedlegg II og VIII og er i samsvar 

med prøvingsprosedyrene og kravene til ytelse som fastsatt i en 

delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 5. 

4.  Komponenter til kjøretøyer, hvis farer av elektrisk art er 

omfattet av de delegerte rettsaktene eller gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, skal 

ikke være underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/95/EF av 12. desember 2006 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk 

innenfor visse spenningsgrenser(1). 

5.  For å sikre at det oppnås et høyt nivå av funksjons-

sikkerhet, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om de særlige kravene oppført i 

vedlegg II del B til kjøretøyers funksjonssikkerhet, og skal når 

det er relevant, bygge på de forbedrede kravene til 

funksjonssikkerhet som er fastsatt i vedlegg VIII. De første 

slike delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

6.  Kommisjonen skal deretter og senest 31. desember 2020 

vedta en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 75 for å 

harmonisere kravene til normal levetid og prøvinger for å sikre 

kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet, som fastsatt i 

vedlegg II del B nr. 18. 

7.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell for produsentens erklæring. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

  

(1) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

Artikkel 23 

Krav til miljøprestasjon 

1.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene er utformet, 

konstruert og montert på en slik måte at miljøvirkningen blir 

minst mulig. Produsentene skal sikre at de typegodkjente 

kjøretøyene oppfyller kravene til miljøprestasjon som fastsatt i 

vedlegg II, V og VI og innenfor holdbarheten i kilometer som 

angitt i vedlegg VII. 

2.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter og separate tekniske enheter er i samsvar med 

prøvingsprosedyrene og prøvingskravene fastsatt i vedlegg V 

innenfor anvendelsesdatoene fastsatt i vedlegg IV, som skal 

fastsettes i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i 

denne artikkel. 

3.  Produsentene skal sikre at kravene til typegodkjenning for 

kontroll av holdbarhetskravene er oppfylt. Etter produsentens 

valg skal én av følgende prøvingsprosedyrer for holdbarhet 

brukes for å dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

et typegodkjent kjøretøys miljøprestasjon er holdbar: 

a)  faktisk holdbarhetsprøving med kjørelengde tilsvarende 

fullt kilometertall: 

 Prøvekjøretøyene skal fysisk tilbakelegge hele avstanden 

fastsatt i vedlegg VII del A, og skal prøves etter fram-

gangsmåten fastsatt i prøvingstype V som angitt i en 

delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i denne artikkel. 

Resultatene av utslippsprøvingen til og med hele avstanden 

som fastsatt i vedlegg VII del A skal være lavere enn 

prøvingsgrenseverdiene for miljøprestasjon fastsatt i 

vedlegg VI del A, 

b)  faktisk holdbarhetsprøving med kjørelengde tilsvarende 

delvist kilometertall: 

Prøvekjøretøyene skal fysisk tilbakelegge minst 50 % av 

hele avstanden fastsatt i vedlegg VII del A, og skal prøves 

etter framgangsmåten fastsatt i prøvingstype V som angitt i 

en delegert rettsakt vedtatt i henhold til nr. 12 i denne 

artikkel. Som angitt i rettsakten skal prøvingsresultatene 

ekstrapoleres opp til hele avstanden fastsatt i vedlegg VII 

del A. Både prøvingsresultatene og de ekstrapolerte 

resultatene skal være lavere enn prøvingsgrenseverdiene for 

miljøprestasjon fastsatt i vedlegg VI del A, 

c)  matematisk framgangsmåte for å beregne holdbarhet, 

For hver utslippsbestanddel skal produktet av multipli-

kasjonen av forringelsesfaktoren fastsatt i vedlegg VII del B 

og prøvingsresultatet for miljøprestasjon for et kjøretøy 

som har tilbakelagt minst 100 km etter at det ble startet for 

første gang ved slutten av produksjonslinjen, være lavere 

enn prøvingsgrenseverdien for miljøprestasjon fastsatt i 

vedlegg VI del A.  
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4.  Kommisjonen skal innen 1. januar 2016 utføre en 

omfattende undersøkelse av miljøvirkninger. Undersøkelsen 

skal omfatte en vurdering av luftkvaliteten og andelen av 

forurensende stoffer som stammer fra kjøretøyer i gruppe L, og 

skal omfatte kravene til prøvingstype I, IV, V, VII og VIII 

oppført i vedlegg V. 

I undersøkelsen skal de siste vitenskapelige data, vitenskapelige 

forskningsresultater, modellberegninger og opplysninger om 

kostnadseffektivitet samles inn og vurderes med sikte på å 

fastsette definitive politikktiltak gjennom bekreftelse og endelig 

fastsettelse av ikrafttredelsen av Euro 5 i vedlegg IV og Euro 5-

kravene til miljøprestasjon i vedlegg V, i vedlegg VI del A2, 

B2 og C2 og i vedlegg VII om holdbarhet i kilometer og 

forringelsesfaktorer for Euro 5. 

5.  På grunnlag av de resultatene som er nevnt i nr. 4, skal 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om følgende: 

a)  gjennomføringsdatoene for Euro 5-nivået nevnt i 

vedlegg IV, 

b)  utslippsgrenseverdiene for Euro 5 nevnt i vedlegg VI del 

A2 og OBD-grenseverdiene nevnt i vedlegg VI del B2, 

c)  at alle nye kjøretøytyper i (under)gruppe L3e, L5e, L6e-A 

og L7e-A i tillegg til OBD trinn I også skal utstyres med 

OBD trinn II på Euro 5-nivå, 

d)  holdbarhet i kilometer for Euro 5-nivået nevnt i 

vedlegg VII del A og forringelsesfaktorene for Euro  

5-nivået nevnt i vedlegg VII del B. 

Kommisjonen skal framlegge hensiktsmessige forslag til 

regelverk i lys av denne rapporten. 

6.  På grunnlag av resultatene av undersøkelsen av 

miljøvirkninger skal Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i 

samsvar med artikkel 75 der det fastsettes hvilke av 

(under)gruppene L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B og 

L7e-C som for Euro 5-nivået skal gjennomgå SHED-prøving 

eller prøving av drivstofftankens og rørenes permeasjon, med 

de prøvingsgrenseverdiene som er fastsatt i vedlegg VI del C2. 

7.  Produsentene skal sikre at kjøretøyene i gruppe L ved 

godkjenning og utvidelser oppfyller de gjeldende prøvings-

kravene med hensyn til miljøprestasjon som fastsatt i vedlegg V 

del A. 

8.  Når det gjelder prøvingstype I, skal de relevante utslipps-

grenseverdiene for motorsykler i gruppe L3e-AxE (enduro, 

x = 1, 2 eller 3) og L3e-AxT (trial, x = 1, 2 eller 3) være 

summen av L2 (THC) og L3 (NOx) i vedlegg VI del A. 

Resultatene av utslippsprøvingen (NOx + THC) skal være 

mindre enn eller lik denne grensen (L2 + L3). 

9.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle kravene til 

miljøprestasjon fastsatt i vedlegg V for kjøretøyer i gruppe L3e, 

der prøvingstype I, IV, VII og VIII i vedlegg V utføres enten på 

en fullstendig enhet av basiskjøretøyet med sidevogn montert, 

eller bare på basiskjøretøyet uten sidevogn montert, alt etter hva 

som er relevant. 

10.  Produsentene skal sikre at alle nye forurensnings-

reduserende reserveinnretninger som er brakt i omsetning eller 

tatt i bruk i Unionen, er typegodkjent i samsvar med denne 

forordning. 

11.  Kravene nevnt i nr. 1–10 får anvendelse på kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter i samsvar 

med vedlegg II. 

12.  For å sikre et høyt nivå av miljøvern skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 75 om nærmere tekniske spesifikasjoner for krav til 

miljøprestasjon for de områdene som er nevnt i nr. 1, 2, 3, 6 og 

7 i denne artikkel, herunder prøvingsprosedyrer. 

Artikkel 24 

Ytterligere krav til miljøprestasjon med hensyn til utslipp 

av klimagasser, drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi 

og elektrisk rekkevidde 

1.  Utslipp av CO2 (karbondioksid) skal bestemmes av 

produsenten i den relevante utslippsprøvingssyklusen i 

laboratorium, og skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten 

av produsenten. Forbruket av drivstoff og/eller elektrisk energi 

og den elektriske rekkevidden skal enten beregnes på grunnlag 

av laboratorieprøvingsresultatene for utslipp i forbindelse med 

typegodkjenning eller måles, i påsyn av den tekniske instansen, 

og rapporteres til godkjenningsmyndigheten. 

2.  Resultatet av CO2-målingen, det beregnede eller målte 

forbruket av drivstoff, forbruket av elektrisk energi og den 

elektriske rekkevidden skal tas med i opplysningsmappen som 

angitt i gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 27 nr. 4, og de 

relevante opplysningene skal også angis på samsvarssertifikatet. 

I tillegg til angivelsen på samsvarssertifikatet skal produsentene 

sikre at kjøperen ved kjøp av et nytt kjøretøy mottar 

opplysninger om CO2-utslipp, drivstofforbruk, forbruk av 

elektrisk energi og elektrisk rekkevidde, i et format som de 

anser som hensiktsmessig.  
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3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om krav til prosedyre ved 

type VII-prøving når det gjelder måling av CO2-utslipp, måling 

og beregning av drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde. 

KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTER FOR EU-TYPEGODKJENNING 

Artikkel 25 

Framgangsmåter for EU-typegodkjenning 

1.  Ved søknad om typegodkjenning av hele kjøretøyer kan 

produsenten velge en av følgende framgangsmåter: 

a)  trinnvis typegodkjenning, 

b)  typegodkjenning i ett trinn, 

c)  blandet typegodkjenning. 

I tillegg kan produsenten av kjøretøyer i gruppene fastsatt i 

nr. 5 velge etappevis typegodkjenning. 

Det er bare framgangsmåten for typegodkjenning i ett trinn som 

får anvendelse på typegodkjenning av systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter. 

2.  Trinnvis typegodkjenning består i trinnvis innsamling av 

hele settet med EU-typegodkjenningsdokumenter for 

systemene, komponentene og de tekniske enhetene som inngår i 

kjøretøyet, og som til slutt fører fram til typegodkjenning av 

hele kjøretøyet. 

3.  Typegodkjenning i ett trinn består i godkjenning av et 

ferdigoppbygd kjøretøy ved én enkelt operasjon. 

4.  Blandet typegodkjenning er en framgangsmåte for trinnvis 

typegodkjenning der én eller flere godkjenninger av systemer 

oppnås i det siste trinnet av godkjenningen av hele kjøretøyet, 

uten at det er nødvendig å utstede EU-typegodkjennings-

dokumenter for disse systemene. 

5.  I en framgangsmåte for etappevis typegodkjenning 

erklærer én eller flere godkjenningsmyndigheter at en type 

delvis oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, 

avhengig av stadiet i oppbyggingen, overholder de relevante 

administrative bestemmelsene og tekniske kravene i denne 

forordning. 

Etappevis typegodkjenning gis for en type delvis oppbygd eller 

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy som er i samsvar med 

opplysningene i opplysningsmappen fastsatt i artikkel 27, og 

som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg II, idet det tas hensyn til stadiet i 

kjøretøyets oppbygging. 

6.  Typegodkjenningen for siste etappe i oppbyggingen gis 

først etter at godkjenningsmyndigheten har kontrollert at 

kjøretøyet som typegodkjennes i den siste etappen, på det 

tidspunktet oppfyller alle gjeldende tekniske krav. Dette 

omfatter dokumentkontroll av alle krav som omfattes av en 

typegodkjenning av et delvis oppbygd kjøretøy gitt i løpet av en 

etappevis framgangsmåte, også dersom den gis for en annen 

(under)gruppe kjøretøy. 

Den etappevise godkjenningen nevnt i nr. 1 annet ledd får 

anvendelse bare på kjøretøyer i undergruppe L2e-U, L4e, L5e-

B, L6e-BU og L7e-CU. 

7.  Valget av framgangsmåte for godkjenning berører ikke 

gjeldende grunnleggende krav som den godkjente kjøretøytypen 

skal oppfylle på det tidspunktet da typegodkjenningen av hele 

kjøretøyet utstedes. 

8.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om nærmere bestemmelser 

om framgangsmåter for typegodkjenning. De første slike 

delegerte rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

Artikkel 26 

Søknad om typegodkjenning 

1.  Produsenten skal inngi søknaden om typegodkjenning til 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Bare én søknad kan inngis for en bestemt type kjøretøy, 

system, komponent eller separat teknisk enhet, og den kan 

inngis i bare én medlemsstat. 

3.  Det skal inngis en egen søknad for hver type som skal 

godkjennes. 

Artikkel 27 

Opplysningsmappe 

1.  Søkeren skal framlegge en opplysningsmappe for 

godkjenningsmyndigheten. 

2.  Opplysningsmappen skal inneholde følgende: 

a)  et opplysningsdokument, 

b)  alle data, tegninger, fotografier og andre opplysninger, 

c)  for kjøretøyer, en angivelse av hvilken eller hvilke 

framgangsmåter som er valgt i samsvar med artikkel 25  

nr. 1, 

d)  eventuelle tilleggsopplysninger som godkjennings-

myndigheten har bedt om i forbindelse med søknaden. 

3.  Opplysningsmappen kan leveres på papir eller i et 

elektronisk format som er godkjent av den tekniske instansen 

og av godkjenningsmyndigheten.  
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4.  Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

De første slike gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen  

31. desember 2014. 

Artikkel 28 

Særlige krav til opplysninger som skal gis i søknad om 

typegodkjenning etter forskjellige framgangsmåter 

1.  En søknad om trinnvis typegodkjenning skal ledsages av 

en opplysningsmappe i samsvar med artikkel 27, og av et 

fullstendig sett med typegodkjenningsdokumenter som kreves i 

henhold til hver av de gjeldende rettsaktene som er oppført i 

vedlegg II. 

Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet i henhold til de gjeldende rettsaktene 

oppført i vedlegg II skal godkjenningsmyndigheten ha tilgang 

til den tilhørende opplysningsmappen inntil godkjenningen er 

gitt eller nektet. 

2.  En søknad om typegodkjenning i ett trinn skal ledsages av 

en opplysningsmappe som fastsatt i artikkel 27 som inneholder 

relevante opplysninger i samsvar med de gjennomførings-

rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning med 

hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

3.  Ved framgangsmåten for blandet typegodkjenning skal 

opplysningsmappen ledsages av ett eller flere typegod-

kjenningsdokumenter som kreves i henhold til hver av de 

gjeldende rettsaktene som er oppført i vedlegg II, og skal, 

dersom det ikke er framlagt noe typegodkjenningsdokument, 

inneholde de relevante opplysningene i samsvar med de 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning med hensyn til de nevnte gjeldende rettsaktene. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal følgende opplys-

ninger framlegges i forbindelse med etappevis typegod-

kjenning: 

a)  i første etappe, de delene av opplysningsmappen og  

EU-typegodkjenningsdokumentene som er relevante for 

stadiet i basiskjøretøyets oppbygging, 

b)  i andre og senere etapper, de delene av opplysningsmappen 

og EU-typegodkjenningsdokumentene som er relevante for 

den aktuelle konstruksjonsetappen, sammen med en kopi av 

EU-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet utstedt i 

forrige konstruksjonsetappe, og fullstendige opplysninger 

om eventuelle endringer eller tilføyelser som produsenten 

har foretatt på kjøretøyet. 

Opplysningene angitt i bokstav a) og b) i første ledd i dette 

nummer kan gis i samsvar med nr. 3. 

5.  Godkjenningsmyndigheten kan etter begrunnet anmod-

ning kreve at produsenten skal framlegge eventuelle tilleggs-

opplysninger som er nødvendige for å kunne treffe beslutning 

om hvilke prøvinger som skal kreves, eller for å lette 

gjennomføringen av slike prøvinger. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRING AV FRAMGANGSMÅTER FOR EU-

TYPEGODKJENNING 

Artikkel 29 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Godkjenningsmyndighetene skal gi EU-typegodkjenning 

først etter at det er kontrollert at tiltakene for produksjons-

samsvar nevnt i artikkel 33 er overholdt, og at kjøretøytypen, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten 

oppfyller de gjeldende kravene. 

2.  EU-typegodkjenninger skal gis i samsvar med dette 

kapittel. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet finner at en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet, selv om den/det er i samsvar med de nødvendige 

bestemmelsene, utgjør en alvorlig risiko for sikkerheten eller 

kan gjøre alvorlig skade på miljøet eller folkehelsen, kan den 

nekte å gi EU-typegodkjenning. I så fall skal den umiddelbart 

sende godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen utførlige opplysninger og grunngi sin 

beslutning samt dokumentere de funnene den har gjort. 

4.  EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i 

samsvar med et harmonisert system fastsatt av Kommisjonen 

ved gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

5.  Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha 

utstedt EU-typegodkjenningsdokumentet sende godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene en kopi av EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg for hver 

kjøretøytype den har godkjent, via et felles, sikkert elektronisk 

utvekslingssystem. Kopien kan også sendes i form av en sikker 

elektronisk fil. 

6.  Godkjenningsmyndigheten skal umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene dersom 

den nekter eller trekker tilbake en kjøretøygodkjenning, og skal 

grunngi sin beslutning. 

7.  Godkjenningsmyndigheten skal med tre måneders 

mellomrom sende godkjenningsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene en liste over de EU-typegodkjenningene den 

har gitt, endret, nektet eller trukket tilbake for systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter i løpet av den 

foregående perioden.  
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8.  Dersom godkjenningsmyndigheten i en annen medlems-

stat ber om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt en 

EU-typegodkjenning, innen en måned etter at anmodningen er 

mottatt, sende førstnevnte en kopi av det aktuelle EU-

typegodkjenningsdokumentet med vedlegg via et felles, sikkert 

elektronisk utvekslingssystem. Kopien kan også sendes i form 

av en sikker elektronisk fil. 

9.  Dersom Kommisjonen ber om det, skal godkjennings-

myndigheten framlegge opplysningene nevnt i nr. 5–8 også til 

Kommisjonen. 

10.  Godkjenningsmyndigheten skal sette sammen en 

opplysningspakke som består av opplysningsmappen ledsaget 

av prøvingsrapportene og alle andre dokumenter som den 

tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten har tilføyd 

til opplysningsmappen under utøvelsen av sine oppgaver. 

Opplysningspakken skal ha en innholdsfortegnelse som viser 

innholdet i den, der alle sider er nummerert eller merket på 

annen måte slik at de lett kan identifiseres, og der formatet på 

hvert dokument skal være slik at det viser trinnene i 

forvaltningen av EU-typegodkjenningen, særlig datoer for 

revisjoner og ajourføringer. Godkjenningsmyndigheten skal 

oppbevare opplysningene som ligger i opplysningspakken, i et 

tidsrom på ti år etter at gyldighetstiden til den aktuelle 

godkjenningen er utløpt. 

Artikkel 30 

Særlige bestemmelser om EU-typegodkjenningsdokumentet 

1.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal inneholde følgende 

som vedlegg: 

a)  opplysningspakken nevnt i artikkel 29 nr. 10, 

b)  prøvingsresultatene, 

c)  navn på og underskriftsprøver fra den eller de personene 

som har fullmakt til å undertegne samsvarssertifikater, og 

en erklæring om vedkommendes stilling i selskapet, 

d)  ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer: et utfylt 

eksemplar av samsvarssertifikatet. 

2.  EU-typegodkjenningsdokumentet skal utstedes på 

bakgrunn av modellen fastsatt av Kommisjonen ved gjennom-

føringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  For hver kjøretøytype skal godkjenningsmyndigheten 

a)  fylle ut alle relevante rubrikker i EU-typegodkjennings-

dokumentet, herunder det vedlagte prøvingsresultatarket, 

b)  sette opp innholdsfortegnelsen for opplysningspakken, 

c)  umiddelbart utstede det ferdig utfylte typegodkjennings-

dokumentet med vedlegg til søkeren. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

modellene for prøvingsresultatarket nevnt i bokstav a). Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

4.  For en EU-typegodkjenning der det i henhold til artikkel 

40 er pålagt begrensninger med hensyn til godkjenningens 

gyldighet, eller der det er gitt fritak for visse bestemmelser i 

denne forordning eller i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal disse begrensningene eller fritakene angis i 

EU-typegodkjenningsdokumentet. 

5.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for blandet 

typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten fylle ut 

opplysningspakken med henvisninger til de prøvingsrapportene 

fastsatt ved gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 32 nr. 1 

som det ikke foreligger noe EU-typegodkjenningsdokument for. 

6.  Dersom produsenten velger framgangsmåten for 

typegodkjenning i ett trinn, skal godkjenningsmyndigheten 

utarbeide en liste over gjeldende krav eller rettsakter og 

vedlegge EU-typegodkjenningsdokumentet denne listen. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter vedta 

modellen for en slik liste. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

Artikkel 31 

Særlige bestemmelser om systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  EU-typegodkjenning skal gis til et system som er i 

samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, og som 

oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de relevante rettsaktene 

oppført i vedlegg II. 

2.  EU-typegodkjenning av en komponent eller en separat 

teknisk enhet skal gis til en komponent eller separat teknisk 

enhet som er i samsvar med opplysningene i opplysnings-

mappen, og som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i de 

relevante rettsaktene oppført i vedlegg II. 

3.  Dersom komponenter eller separate tekniske enheter, 

uavhengig av om de er beregnet på reparasjon, service eller 

vedlikehold, også omfattes av en typegodkjenning av system 

med hensyn til et kjøretøy, kreves ingen ytterligere godkjenning 

av komponenter eller separate tekniske enheter, med mindre det 

er fastsatt i henhold til de relevante rettsaktene oppført i 

vedlegg II.  
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4.  Dersom en komponent eller separat teknisk enhet kan 

utføre sin funksjon eller framvise en bestemt egenskap bare 

sammen med andre deler av kjøretøyet, slik at oppfyllelsen av 

kravene kan kontrolleres bare når komponenten eller den 

separate tekniske enheten fungerer sammen med disse andre 

kjøretøydelene, skal omfanget av komponentens eller den 

separate tekniske enhetens EU-typegodkjenning begrenses 

tilsvarende. 

I så fall skal EU-typegodkjenningsdokumentet angi enhver 

begrensning i bruk av komponenten eller den separate tekniske 

enheten samt særlige monteringsvilkår. 

Dersom en slik komponent eller separat teknisk enhet monteres 

av kjøretøyprodusenten, skal overholdelse av gjeldende 

bruksbegrensninger eller monteringsvilkår kontrolleres når 

kjøretøyet godkjennes. 

Artikkel 32 

Prøvinger som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  Utpekte tekniske instanser skal ved egnet prøving påvise 

at de tekniske kravene som er fastsatt i denne forordning og i 

rettsaktene oppført i vedlegg II, er oppfylt. 

Prøvingsprosedyrene nevnt i første ledd og det bestemte 

utstyret og verktøyet som kreves for å utføre disse prøvingene, 

skal være som fastsatt i de relevante rettsaktene oppført i 

vedlegg II. 

Prøvingsrapportenes format skal oppfylle de allmenne kravene 

fastsatt av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

2.  Produsenten skal stille til rådighet for godkjennings-

myndigheten det antall kjøretøyer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som kreves i henhold til de relevante 

rettsaktene oppført i vedlegg II for å gjennomføre de 

nødvendige prøvingene. 

3.  De nødvendige prøvingene skal utføres på kjøretøyer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er representative 

for den typen som skal godkjennes. 

Produsenten kan imidlertid etter avtale med godkjennings-

myndigheten velge et kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet som selv om den/det ikke er 

representativ(t) for den typen som skal godkjennes, kombinerer 

en rekke av de mest ufordelaktige egenskapene med hensyn til 

ytelsesnivå. Virtuelle prøvingsmetoder kan brukes som hjelp til 

å treffe beslutning under utvalgsprosessen. 

4.  Med forbehold for godkjenningsmyndighetens god-

kjenning kan virtuelle prøvingsprosedyrer brukes som 

alternativer til prøvingsprosedyrene nevnt i nr. 1 på anmodning 

fra produsenten med hensyn til de kravene som er fastsatt i de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

5.  Virtuelle prøvingsmetoder skal oppfylle vilkårene fastsatt 

i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til nr. 6. 

6.  For å sikre at resultatene som oppnås ved virtuell prøving, 

er like meningsfulle som de som oppnås ved fysisk prøving, 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 75 for de kravene som kan være 

omfattet av den virtuelle prøvingen og de vilkårene som den 

virtuelle prøvingen skal foretas under. Når Kommisjonen vedtar 

disse delegerte rettsaktene, skal den i relevant omfang ta 

utgangspunkt i de kravene og framgangsmåtene som er fastsatt i 

vedlegg XVI til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 33 

Tiltak for produksjonssamsvar 

1.  En godkjenningsmyndighet som gir en EU-

typegodkjenning, skal treffe de nødvendige tiltakene for å 

kontrollere, om nødvendig i samarbeid med godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene, at det er tatt 

nødvendige forholdsregler for å sikre at produserte kjøretøyer, 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter er i 

samsvar med den godkjente typen. 

2.  En godkjenningsmyndighet som gir en typegodkjenning 

av hele kjøretøyer, skal treffe de nødvendige tiltakene for å 

kontrollere at samsvarssertifikater utstedt av produsenten er i 

samsvar med artikkel 38. For dette formål skal godkjennings-

myndigheten kontrollere at et tilstrekkelig utvalg av 

samsvarssertifikatene er i samsvar med artikkel 38, og at 

produsenten har tatt tilstrekkelige forholdsregler for å sikre at 

opplysningene i samsvarssertifikatene er riktige. 

3.  En godkjenningsmyndighet som har gitt en EU-

typegodkjenning, skal for denne godkjenningen treffe de 

nødvendige tiltakene for å kontrollere, om nødvendig i 

samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene, at forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 2 fortsatt er 

tilstrekkelige, slik at kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter i produksjon fortsatt er i samsvar med 

den godkjente typen, og at samsvarssertifikatene fortsatt er i 

samsvar med artikkel 38. 

4.  For å kontrollere at et kjøretøy, et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet er i samsvar med den godkjente 

typen, kan godkjenningsmyndigheten som har gitt EU-

typegodkjenningen, utføre de kontrollene eller prøvingene som 

kreves for EU-typegodkjenning, på prøver tatt i produsentens 

lokaler, herunder produksjonslokalene.  
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5.  Dersom en godkjenningsmyndighet som har gitt EU-

typegodkjenning, konstaterer at forholdsreglene nevnt i nr. 1 og 

2 ikke er tatt, at de avviker vesentlig fra avtalte forholdsregler 

og kontrollplaner, ikke lenger anvendes eller ikke lenger anses 

å være tilstrekkelige, selv om produksjonen ikke er innstilt, skal 

den treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

framgangsmåten for produksjonssamsvar følges korrekt, eller 

trekke typegodkjenningen tilbake. 

6.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om nærmere bestemmelser 

med hensyn til produksjonssamsvar. De første slike delegerte 

rettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

KAPITTEL VI 

ENDRINGER AV EU-TYPEGODKJENNINGER 

Artikkel 34 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt EU-typegodkjenningen, om even-

tuelle endringer i de opplysningene som er registrert i 

opplysningspakken. 

Godkjenningsmyndigheten avgjør hvilken av framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 35 som skal følges. 

Om nødvendig kan godkjenningsmyndigheten etter samråd med 

produsenten beslutte at ny EU-typegodkjenning skal gis. 

2.  En søknad om endring av en EU-typegodkjenning skal 

inngis utelukkende til den godkjenningsmyndigheten som har 

gitt den opprinnelige EU-typegodkjenningen. 

3.  Dersom godkjenningsmyndigheten finner at det er 

nødvendig å gjenta inspeksjoner eller prøvinger for å gjøre en 

endring, skal den underrette produsenten om dette. 

Framgangsmåtene nevnt i artikkel 35 får anvendelse bare 

dersom godkjenningsmyndigheten, på bakgrunn av disse 

inspeksjonene eller prøvingene, konkluderer at kravene til EU-

typegodkjenning fortsatt er oppfylt. 

Artikkel 35 

Revisjon og utvidelse av EU-typegodkjenninger 

1.  Dersom opplysninger som er registrert i opplys-

ningspakken, er endret, uten at det kreves at inspeksjoner eller 

prøvinger skal gjentas, kalles endringen en «revisjon». 

I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten om nødvendig 

utstede de reviderte sidene i opplysningspakken, idet hver 

reviderte side merkes slik at endringens art og datoen for 

nyutstedelsen vises klart. En konsolidert, ajourført versjon av 

opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av 

endringene, skal anses å oppfylle dette kravet. 

2.  Endringen kalles «utvidelse» når opplysningene som er 

registrert i opplysningspakken, er endret, og et av følgende 

skjer: 

a)  det kreves ytterligere inspeksjoner eller prøvinger, 

b)  opplysninger i EU-typegodkjenningsdokumentet, med 

unntak av vedleggene, er endret, 

c)  nye krav i henhold til en rettsakt som er oppført i vedlegg 

II, får anvendelse på den godkjente kjøretøytypen eller den 

eller det godkjente systemet, komponenten eller separate 

tekniske enheten. 

Ved en utvidelse skal godkjenningsmyndigheten utstede et 

ajourført EU-typegodkjenningsdokument med et utvidelses-

nummer som økes i samsvar med antallet påfølgende utvidelser 

som allerede er gitt. Godkjenningsdokumentet skal klart vise 

årsaken til utvidelsen samt datoen for nyutstedelsen. 

3.  Dersom endrede sider eller en konsolidert, ajourført 

versjon utstedes, skal innholdsfortegnelsen for opplysnings-

pakken som er vedlagt typegodkjenningsdokumentet, endres og 

vise datoen for siste utvidelse eller revisjon, eller datoen for 

siste konsolidering av den ajourførte versjonen. 

4.  Det kreves ingen endring av typegodkjenningen av et 

kjøretøy dersom de nye kravene nevnt i nr. 2 bokstav c) fra en 

teknisk synsvinkel er irrelevante for kjøretøytypen eller gjelder 

andre kjøretøygrupper enn den det aktuelle kjøretøyet tilhører. 

Artikkel 36 

Utstedelse av og underretning om endringer 

1.  Ved en utvidelse skal alle relevante rubrikker i EU-

typegodkjenningsdokumentet, vedleggene til dette og innholds-

fortegnelsen for opplysningspakken ajourføres. Det ajourførte 

dokumentet og dets vedlegg skal omgående utstedes til søkeren. 

2.  Ved en revisjon skal godkjenningsmyndigheten omgående 

utstede til søkeren de reviderte dokumentene eller eventuelt den 

konsoliderte, ajourførte versjonen, herunder den reviderte 

innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. 

3.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene om alle endringer i 

EU-typegodkjenninger etter framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 29.  
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KAPITTEL VII 

EU-TYPEGODKJENNINGENS GYLDIGHET 

Artikkel 37 

Gyldighetens opphør 

1.  EU-typegodkjenninger skal utstedes for et ubegrenset 

tidsrom. 

2.  En EU-typegodkjenning av et kjøretøy blir ugyldig i 

følgende tilfeller: 

a)  dersom nye krav som gjelder for den godkjente kjøretøy-

typen, blir obligatoriske for at kjøretøyer skal kunne gjøres 

tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk, og det 

ikke er mulig å ajourføre typegodkjenningen tilsvarende, 

b)  dersom produksjonen av det godkjente kjøretøyet avvikles 

permanent og frivillig, 

c)  dersom godkjenningens gyldighet utløper som følge av en 

begrensning i samsvar med artikkel 40 nr. 6, 

d)  dersom godkjenningen er trukket tilbake i samsvar med 

artikkel 33 nr. 5, artikkel 49 nr. 1 eller artikkel 52 nr. 4. 

3.  Dersom bare én variant innen en type eller én versjon 

innen en variant blir ugyldig, blir EU-typegodkjenningen av det 

aktuelle kjøretøy ugyldig bare for den aktuelle varianten eller 

versjonen. 

4.  Dersom produksjonen av en bestemt kjøretøytype 

avvikles permanent, skal produsenten underrette godkjennings-

myndigheten som har gitt dette kjøretøyet EU-typegodkjenning. 

Godkjenningsmyndigheten som ga kjøretøyet EU-typegod-

kjenning, skal innen en måned etter å ha mottatt meldingen 

nevnt i første ledd underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om dette. 

5.  Dersom en EU-typegodkjenning av et kjøretøy er i ferd 

med å bli ugyldig, skal produsenten, uten at nr. 4 berøres, 

underrette godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegod-

kjenningen. 

Godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen, skal 

omgående meddele alle relevante opplysninger til god-

kjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, slik at 

artikkel 44 kan få anvendelse dersom det er relevant. 

I meddelelsen nevnt i annet ledd skal særlig produksjonsdatoen 

og understellsnummeret for det sist produserte kjøretøyet angis. 

KAPITTEL VIII 

SAMSVARSSERTIFIKAT OG MERKER 

Artikkel 38 

Samsvarssertifikat 

1.  Som innehaver av en typegodkjenning av et kjøretøy skal 

produsenten utstede et samsvarssertifikat på papir som skal 

følge hvert kjøretøy, enten dette er ferdigoppbygd, delvis 

oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd, som er produsert i 

samsvar med den godkjente kjøretøytypen. 

Et slikt sertifikat skal utstedes vederlagsfritt til kjøperen 

sammen med kjøretøyet. Utstedelsen kan ikke gjøres avhengig 

av en uttrykkelig anmodning eller framlegging av tilleggs-

opplysninger for produsenten. 

I et tidsrom på ti år etter kjøretøyets produksjonsdato skal 

kjøretøyprodusenten på anmodning fra eieren av kjøretøyet 

utstede en gjenpart av samsvarssertifikatet mot en betaling som 

ikke er større enn kostnaden ved å utstede den. Ordet 

«gjenpart» skal være klart synlig på forsiden av enhver gjenpart 

av sertifikatet. 

2.  Produsenten skal bruke den modellen for samsvars-

sertifikatet som er vedtatt av Kommisjonen ved gjennomfø-

ringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 

nr. 2. Samsvarssertifikatet skal utformes på en slik måte at det 

ikke kan forfalskes. For dette formål skal det i 

gjennomføringsrettsaktene fastsettes at papiret som benyttes i 

sertifikatet, skal være beskyttet av flere sikkerhets-

trykkelementer. De første slike gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas innen 31. desember 2014. 

3.  Samsvarssertifikatet skal være utarbeidet på minst ett av 

Unionens offisielle språk. En medlemsstat kan be om at 

samsvarssertifikatet oversettes til dens offisielle språk. 

4.  Den eller de personene som har fullmakt til å undertegne 

samsvarssertifikater, skal tilhøre produsentens organisasjon og 

skal ha behørig fullmakt fra ledelsen til fullt ut å binde 

produsenten rettslig når det gjelder ansvar for et kjøretøys 

utforming og konstruksjon eller produksjonssamsvar. 

5.  Samsvarssertifikatet skal fylles ut i sin helhet, og skal ikke 

inneholde begrensninger med hensyn til bruken av kjøretøyet 

utover det som er fastsatt i denne forordning eller i noen av de 

delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

6.  For delvis oppbygde kjøretøyer eller ferdigoppbygde 

kjøretøyer skal produsenten fylle ut bare de rubrikkene i 

samsvarssertifikatet som er tilføyd eller endret i den aktuelle 

godkjenningsetappen, og skal eventuelt vedlegge sertifikatet 

alle samsvarssertifikater som er levert i forrige etappe.  
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7.  Samsvarssertifikatet skal når det gjelder kjøretøyer som er 

godkjent i samsvar med artikkel 40 nr. 2, i overskriften inneholde 

ordlyden «For ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer typegodkjent i henhold til artikkel 40 nr. 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. 

januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller 

trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler (foreløpig 

godkjenning)». 

8.  Samsvarssertifikatet gjengitt i gjennomføringsrettsaktene 

nevnt i nr. 2 skal for kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar 

med artikkel 42, i overskriften inneholde ordlyden «For 

ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer typegod-

kjent i små serier», og i nærheten av dette produksjonsåret 

etterfulgt av et løpenummer mellom 1 og grensen angitt i 

tabellen i vedlegg III, som for hvert produksjonsår viser 

kjøretøyets posisjon innen det aktuelle årets tildelte produksjon. 

9.  Produsenten kan, med forbehold for nr. 1, overføre 

samsvarssertifikatet elektronisk til medlemsstatens regist-

reringsmyndighet. 

Artikkel 39 

Lovfestet kjennemerke med riktig merking av kjøretøyer og 

typegodkjenningsmerke for komponenter eller separate 

tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal på hvert kjøretøy som 

produseres i samsvar med den godkjente typen, påføre et 

lovfestet kjennemerke med den riktige merkingen som kreves i 

henhold til den relevante gjennomføringsrettsakten vedtatt i 

henhold til nr. 3. 

2.  Produsenten av en komponent eller separat teknisk enhet 

skal, uavhengig av om den er en del av et system eller ikke, på 

hver komponent eller separate tekniske enhet som produseres i 

samsvar med den godkjente typen, påføre det typegod-

kjenningsmerket som kreves i henhold til den relevante 

gjennomføringsrettsakten som er vedtatt i henhold til denne 

forordning eller det relevante UN-ECE-reglementet. 

Dersom det ikke kreves et slikt typegodkjenningsmerke, skal 

produsenten minst påføre sitt handelsnavn eller varemerke samt 

typenummer eller understellsnummer. 

3.  Det lovfestede kjennemerket og EU-typegodkjennings-

merket skal være i samsvar med den modellen som er fastsatt 

av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. De første slike 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 31. desember 2014. 

KAPITTEL IX 

UNNTAK FOR NY TEKNOLOGI ELLER NYE PRINSIPPER 

Artikkel 40 

Unntak for ny teknologi eller nye prinsipper 

1.  Produsenten kan søke om EU-typegodkjenning av en 

kjøretøytype, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet der det inngår ny teknologi eller nye prinsipper som ikke 

er forenlige med én eller flere rettsakter oppført i vedlegg II. 

2.  Godkjenningsmyndigheten skal gi EU-typegodkjenningen 

nevnt i nr. 1 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  søknaden angir årsakene til at de aktuelle teknologiene eller 

prinsippene gjør systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten uforenlig med én eller flere rettsakter 

oppført i vedlegg II, 

b)  søknaden beskriver sikkerheten og de miljømessige følgene 

av den nye teknologien og hvilke tiltak som er truffet for å 

sikre minst samme nivå av sikkerhet og miljøvern som 

fastsatt i de kravene som det søkes om unntak fra, 

c)  det framlegges prøvingsbeskrivelser og prøvingsresultater 

som beviser at vilkåret i bokstav b) er oppfylt. 

3.  Utstedelse av slik EU-typegodkjenning som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper, forutsetter tillatelse fra 

Kommisjonen. Denne tillatelsen skal gis ved en gjennomfø-

ringsrettsakt. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 

nr. 2. 

4.  I påvente av beslutning om tillatelse fra Kommisjonen kan 

godkjenningsmyndigheten utstede EU-typegodkjenningen, men 

den skal være foreløpig, og gyldig bare på vedkommende 

medlemsstats territorium, for en kjøretøytype som er omfattet 

av det unntaket det søkes om. Godkjenningsmyndigheten skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om dette ved hjelp av dokumentasjon som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 2. 

Den midlertidige arten og den begrensede gyldigheten med 

hensyn til territorium skal framgå tydelig i overskriften i 

typegodkjenningsdokumentet og overskriften i samsvars-

sertifikatet. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter 

for å fastsette harmoniserte modeller for typegodkjennings-

dokumentet og samsvarssertifikatet i henhold til dette nummer. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

5.  Andre godkjenningsmyndigheter kan beslutte å godta 

skriftlig den foreløpige godkjenningen nevnt i nr. 4 på sitt 

territorium.  
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6.  I tillatelsen fra Kommisjonen nevnt i nr. 3 skal det 

eventuelt også angis hvorvidt den er underlagt begrensninger. I 

alle tilfeller skal typegodkjenningen være gyldig i minst 36 

måneder. 

7.  Dersom Kommisjonen beslutter å nekte tillatelse, skal 

godkjenningsmyndigheten umiddelbart underrette innehaveren 

av den foreløpige typegodkjenningen nevnt i nr. 4 om at den 

foreløpige godkjenningen vil bli trukket tilbake seks måneder 

etter den datoen da Kommisjonen nektet tillatelse. 

Kjøretøyer som er produsert i samsvar med den foreløpige 

godkjenningen før gyldigheten utløper, kan imidlertid bringes i 

omsetning, registreres eller tas i bruk i enhver medlemsstat som 

har godtatt den foreløpige godkjenningen. 

Artikkel 41 

Etterfølgende tilpasning av delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter 

1.  Dersom Kommisjonen tillater at det gis unntak i henhold 

til artikkel 40, skal den umiddelbart treffe nødvendige tiltak for 

å tilpasse de relevante delegerte rettsaktene eller gjennom-

føringsrettsaktene til den tekniske utvikling. 

Dersom unntaket i henhold til artikkel 40 gjelder et UN-ECE-

reglement, skal Kommisjonen foreslå en endring i det relevante 

UN-ECE-reglementet etter den aktuelle framgangsmåten i 

henhold til den reviderte overenskomsten av 1958. 

2.  Så snart de relevante rettsaktene er endret, skal enhver 

begrensning i Kommisjonens beslutning om å tillate unntaket 

oppheves. 

Dersom de nødvendige tiltakene for å tilpasse de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene ikke er truffet, kan 

Kommisjonen på anmodning fra den medlemsstaten som har 

gitt godkjenningen, ved en beslutning truffet i form av en 

gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2 tillate medlems-

staten å utvide typegodkjenningen. 

KAPITTEL X 

KJØRETØYER PRODUSERT I SMÅ SERIER 

Artikkel 42 

Nasjonal typegodkjenning av små serier 

1.  Produsenten kan søke om nasjonal typegodkjenning av 

små serier av en kjøretøytype innenfor de kvantitative grensene 

per år som er angitt i vedlegg III. Disse grensene får anvendelse 

i hver enkelt medlemsstat i et gitt år i forbindelse med at 

kjøretøyer av godkjent type gjøres tilgjengelig på markedet, 

registreres eller tas i bruk. 

2.  For kjøretøytyper nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene gi 

fritak for én eller flere av de grunnleggende kravene fastsatt i én 

eller flere av de delegerte rettsaktene oppført i vedlegg II, 

forutsatt at de fastsetter relevante alternative krav. 

Med «alternative krav» menes administrative bestemmelser og 

tekniske krav som søker å sikre et nivå av funksjonssikkerhet, 

miljøvern og arbeidervern som i størst mulig grad tilsvarer 

nivået fastsatt i én eller flere av de delegerte rettsaktene oppført 

i vedlegg II. 

For kjøretøytyper nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene gi fritak for 

én eller flere av de administrative bestemmelsene i denne 

forordning eller i gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning. 

En medlemsstat skal gi fritak for bestemmelsene nevnt i dette 

nummer bare dersom den har rimelig grunn til å gjøre det. 

3.  Når det gjelder nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer i 

henhold til denne artikkel, skal systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med 

rettsaktene oppført i vedlegg II, godtas. 

4.  Typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyer som er 

typegodkjent i samsvar med denne artikkel, skal utferdiges i 

samsvar med modellen nevnt i artikkel 30 nr. 2, men skal ikke ha 

overskriften «EU-typegodkjenningsdokument for kjøretøyer», og 

skal angi innholdet i de fritakene som er gitt i henhold til nr. 2. 

Typegodkjenningsdokumentene skal nummereres i samsvar med 

det harmoniserte systemet som er nevnt i artikkel 29 nr. 4. 

5.  I typegodkjenningsdokumentet skal det angis hvilken type 

fritak som er gitt i henhold til nr. 2 første og tredje ledd. 

6.  Gyldigheten til den nasjonale typegodkjenningen av små 

serier er begrenset til territoriet til medlemsstaten der 

godkjenningsmyndigheten har gitt godkjenningen. 

7.  Dersom produsenten ber om det, skal imidlertid en kopi 

av typegodkjenningsdokumentet med vedlegg sendes med 

rekommandert post eller e-post til godkjenningsmyndighetene i 

de medlemsstatene produsenten har angitt. 

8.  Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene produsenten 

har angitt skal innen tre måneder etter at anmodningen nevnt i  

nr. 7 er mottatt, beslutte om de godtar typegodkjenningen eller 

ikke. De skal formelt gi underretning om sin beslutning til 

godkjenningsmyndigheten som ga den nasjonale typegod-

kjenningen av små serier. 

9.  Godkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal godta 

den nasjonale typegodkjenningen med mindre de har rimelig 

grunn til å tro at de nasjonale tekniske kravene som kjøretøyet 

er godkjent i samsvar med, ikke tilsvarer deres egne.  
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10.  På anmodning fra en søker som ønsker å bringe i omsetning 

eller registrere et kjøretøy med nasjonal typegodkjenning av små 

serier i en annen medlemsstat, skal godkjenningsmyndigheten 

som ga den nasjonale typegodkjenningen av små serier, gi den 

nasjonale myndigheten i den andre medlemsstaten en kopi av 

typegodkjenningsdokumentet, herunder opplysningspakken.  

Nr. 8 og 9 får anvendelse. 

KAPITTEL XI 

TILGJENGELIGGJØRING PÅ MARKEDET, REGISTRERING 

ELLER IBRUKTAKING 

Artikkel 43 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

kjøretøyer 

Med forbehold for artikkel 46 og 47 skal kjøretøyer som EU-

typegodkjenning av hele kjøretøyer er obligatorisk for, eller 

som produsenten har fått slik typegodkjenning for i henhold til 

denne forordning, gjøres tilgjengelig på markedet, registreres 

eller tas i bruk bare dersom de ledsages av et gyldig 

samsvarssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 38. 

Dersom slike kjøretøyer er delvis oppbygd, er det tillatt å gjøre 

dem tilgjengelig på markedet eller ta dem i bruk, men 

myndighetene som er ansvarlige for kjøretøyregistrering i 

medlemsstatene, kan nekte å tillate registrering av og kjøring på 

vei med slike kjøretøyer. 

Artikkel 44 

Gjøre tilgjengelig på markedet, registrere eller ta i bruk 

restkjøretøyer 

1.  Med forbehold for grensene for restkjøretøyer og 

tidsfristene angitt i nr. 2 og 4 kan kjøretøyer som er i samsvar 

med en kjøretøytype med en EU-typegodkjenning som har blitt 

ugyldig i henhold til artikkel 37, gjøres tilgjengelig på 

markedet, registreres eller tas i bruk. 

Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer innenfor 

Unionens territorium som var omfattet av en gyldig EU-

typegodkjenning på produksjonstidspunktet, men som verken 

var gjort tilgjengelig på markedet, registrert eller tatt i bruk før 

EU-typegodkjenningen mistet sin gyldighet. 

2.  Når det gjelder ferdigoppbygde kjøretøyer, får nr. 1 

anvendelse i et tidsrom på 24 måneder fra datoen da EU-

typegodkjenningen ble ugyldig, og når det gjelder etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyer, i et tidsrom på 30 måneder fra 

denne datoen. 

3.  En produsent som ønsker å benytte muligheten i nr. 1, 

skal inngi en søknad til den nasjonale myndigheten i hver 

medlemsstat der de aktuelle kjøretøyene skal gjøres 

tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk. I denne 

søknaden skal det angis hvilke tekniske eller økonomiske 

årsaker som hindrer disse kjøretøyene i å oppfylle de nye 

typegodkjenningskravene. 

Den berørte nasjonale myndigheten skal innen tre måneder etter 

mottak av søknaden beslutte om og i hvilket antall registrering 

av disse kjøretøyene skal tillates på dens territorium. 

4.  Antall restkjøretøyer skal ikke overstige det høyeste av 

10 % av antallet kjøretøyer som er registrert i de to foregående 

årene, eller 100 kjøretøyer per medlemsstat. 

5.  Samsvarssertifikatet for kjøretøyer som tas i bruk i 

henhold til denne framgangsmåten, skal ha en særlig påskrift 

der kjøretøyet angis å være et «restkjøretøy». 

6.  Medlemsstatene skal sikre at det antallet kjøretøyer som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk etter 

framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, overvåkes effektivt. 

7.  Denne artikkel får anvendelse bare på opphør av 

produksjon som følge av utløp av typegodkjenningens 

gyldighet i tilfellet nevnt i artikkel 37 nr. 2 bokstav a). 

Artikkel 45 

Gjøre tilgjengelig på markedet eller ta i bruk komponenter 

og separate tekniske enheter 

1.  Komponenter eller separate tekniske enheter kan gjøres 

tilgjengelig på markedet eller tas i bruk bare dersom de 

oppfyller kravene i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg II, 

og er riktig merket i samsvar med artikkel 39. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på komponenter eller separate 

tekniske enheter som er spesifikt konstruert eller utformet for 

nye kjøretøyer som ikke omfattes av denne forordning. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate å gjøre 

tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk komponenter eller 

separate tekniske enheter som er unntatt fra én eller flere 

bestemmelser i denne forordning i henhold til artikkel 40, eller 

som er beregnet montert på kjøretøyer som omfattes av 

godkjenninger gitt i henhold til artikkel 42, som gjelder den 

aktuelle komponenten eller separate tekniske enheten. 

4.  Som unntak fra nr. 1 og med mindre annet er fastsatt i 

denne forordning eller i en av de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning, kan medlemsstatene 

tillate å gjøre tilgjengelig på markedet eller å ta i bruk 

komponenter eller separate tekniske enheter som er beregnet 

montert på kjøretøyer som det på tidspunktet de ble gjort 

tilgjengelig på markedet eller tatt i bruk, ikke ble krevd å være 

EU-typegodkjent i henhold til denne forordning eller direktiv 

2002/24/EF.  
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KAPITTEL XII 

BESKYTTELSESKLAUSULER 

Artikkel 46 

Framgangsmåte for håndtering på nasjonalt plan av 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som utgjør en alvorlig risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat 

har truffet tiltak i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at 

et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk 

enhet som omfattes av denne forordning, utgjør en alvorlig 

risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for andre sider 

ved vernet av offentlige interesser som omfattes av denne 

forordning, skal godkjenningsmyndigheten som ga god-

kjenningen, vurdere om den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, 

komponenten eller separate tekniske enheten er i samsvar med 

alle kravene i denne forordning. De berørte markedsdeltakerne 

skal samarbeide fullt ut med godkjennings- og/eller 

markedstilsynsmyndighetene. 

Dersom godkjenningsmyndigheten som ga godkjenningen, ved 

denne vurderingen finner at kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten ikke oppfyller kravene i 

denne forordning, skal den omgående kreve at de berørte 

markedsdeltakerne treffer egnede korrigerende tiltak for å 

bringe kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten i samsvar med disse kravene, trekke 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en 

rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom godkjenningsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes egnede 

korrigerende tiltak med hensyn til alle kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som ikke oppfyller 

kravene, og som den har brakt i omsetning, registrert eller er 

ansvarlig for ibruktaking av i Unionen. 

4.  Dersom markedsdeltakeren ikke treffer tilstrekkelige 

korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal de 

nasjonale myndighetene treffe egnede tiltak for å forby eller 

begrense tilgjengeliggjøring, registrering eller ibruktaking av 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som ikke oppfyller kravene, på deres nasjonale marked, 

trekke dem tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle dem. 

5.  De nasjonale myndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om tiltakene fastsatt 

i nr. 4. 

De opplysningene som gis, skal omfatte alle tilgjengelige 

opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten som ikke oppfyller kravene, dens eller dets 

opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og 

risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale 

tiltakene som er truffet, og de argumentene som vedkommende 

markedsdeltaker har framsatt. Godkjenningsmyndighetene skal 

særlig angi om det manglende samsvaret skyldes et av 

følgende: 

a)  at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, miljøvern eller andre sider 

ved vernet av offentlige interesser omfattet av denne 

forordning, 

b)  mangler ved de relevante rettsaktene oppført i vedlegg II. 

6.  Medlemsstatene skal innen en måned underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak 

som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha 

om vedkommende kjøretøys, systems, komponents eller 

separate tekniske enhets manglende samsvar og om eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 

reist innvendinger mot et tiltak truffet av en medlemsstat innen 

en måned etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 6 i denne 

artikkel, skal dette tiltaket vurderes av Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 47. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til vedkommende kjøretøy, 

system, komponent eller separate tekniske enhet, for eksempel 

at kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten trekkes tilbake fra deres marked. 

Artikkel 47 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det ved framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 nr. 

3 og 4 reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående vurdere det nasjonale tiltaket etter samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne. På 

grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal 

Kommisjonen etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 73 nr. 2 beslutte om det nasjonale tiltaket anses 

for å være berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal underrette alle medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne om sin beslutning. 

2.  Dersom Kommisjonen anser det nasjonale tiltaket for å 

være berettiget, skal alle medlemsstatene treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller den separate tekniske enheten som ikke oppfyller kravene, 

trekkes tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen 

om dette. Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være 

uberettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke tilbake eller 

tilpasse tiltaket i samsvar med beslutningen nevnt i nr. 1.  
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3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses for å være berettiget 

og kan tilskrives mangler i denne forordning eller i delegerte 

rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til 

denne forordning, skal Kommisjonen foreslå følgende egnede 

tiltak: 

a)  dersom det dreier seg om delegerte rettsakter eller 

gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal Kommisjonen foreslå nødvendige 

endringer av den aktuelle rettsakten, 

b)  dersom det dreier seg om UN-ECE-reglementer, skal 

Kommisjonen framlegge nødvendige utkast til endringer av 

relevante UN-ECE-reglementer etter den aktuelle 

framgangsmåten i henhold til den reviderte overenskomsten 

av 1958. 

Artikkel 48 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som oppfyller kravene, men som utgjør en alvorlig 

risiko 

1.  Dersom en medlemsstat, etter en vurdering i henhold til 

artikkel 46 nr. 1, finner at kjøretøyer, systemer, komponenter 

eller separate tekniske enheter, selv om de oppfyller gjeldende 

krav eller er riktig merket, utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko 

eller kan være til alvorlig skade for miljøet eller folkehelsen, 

skal den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle 

egnede tiltak for å sikre at vedkommende kjøretøy, system, 

komponent eller separate tekniske enhet når den/det bringes i 

omsetning eller registreres eller etter at den/det er tatt i bruk, 

ikke lenger utgjør slik risiko, eller for å trekke kjøretøyet, 

systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten 

tilbake fra markedet eller tilbakekalle den/det innen en rimelig 

frist som de fastsetter ut fra risikoens art. Medlemsstaten kan 

nekte å registrere slike kjøretøyer inntil kjøretøyprodusenten 

har truffet alle egnede tiltak. 

2.  For et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet som nevnt i nr. 1 skal markedsdeltakeren sikre at 

det treffes korrigerende tiltak for alle slike kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som er brakt i 

omsetning, registrert eller tatt i bruk i Unionen. 

3.  Medlemsstaten nevnt i nr. 1 skal innen en måned 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å 

identifisere den/det aktuelle kjøretøyet, systemet, komponenten 

eller separate tekniske enheten, opprinnelsen og omsetnings-

kjeden for kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, den risikoen den/det utgjør samt arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående rådføre seg med medlems-

statene og den eller de berørte markedsdeltakerne, særlig 

godkjenningsmyndigheten som ga typegodkjenningen, og 

vurdere det nasjonale tiltaket som er truffet. På grunnlag av 

denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte om de nasjonale 

tiltakene nevnt i nr. 1 anses for å være berettiget eller ikke, og 

om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart underrette dem og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 49 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som ikke er i samsvar med den godkjente typen 

1.  Dersom nye kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som ledsages av et samsvarssertifikat 

eller er påført et godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den 

godkjente typen, skal godkjenningsmyndigheten som ga EU-

typegodkjenningen, treffe de nødvendige tiltakene, herunder 

tilbakekalling av typegodkjenningen, for å sikre at produserte 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter bringes i samsvar med den godkjente typen. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal avvik fra opplysningene i EU-

typegodkjenningsdokumentet eller opplysningspakken anses å 

utgjøre manglende samsvar med den godkjente typen. 

3.  Dersom en godkjenningsmyndighet påviser at nye 

kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter som 

ledsages av et samsvarssertifikat eller er påført et godkjennings-

merke utstedt i en annen medlemsstat, ikke er i samsvar med 

den godkjente typen, kan den be godkjenningsmyndigheten 

som har gitt EU-typegodkjenningen, om å kontrollere at de 

produserte kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene fortsatt er i samsvar med den 

godkjente typen. Når godkjenningsmyndigheten som ga EU-

typegodkjenningen, mottar en slik anmodning, skal den snarest 

mulig og senest innen tre måneder etter at anmodningen blir 

framsatt, treffe nødvendige tiltak. 

4.  Godkjenningsmyndigheten skal be godkjennings-

myndigheten som ga EU-typegodkjenningen av et system, en 

komponent, en separat teknisk enhet eller et delvis oppbygd 

kjøretøy, om å treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at 

produserte kjøretøyer bringes i samsvar med den godkjente 

typen dersom 

a)  et kjøretøys manglende samsvar i forbindelse med en EU-

typegodkjenning av kjøretøyer utelukkende kan tilskrives et 

systems, en komponents eller en separat teknisk enhets 

manglende samsvar, 

b)  et etappevis ferdigoppbygd kjøretøys manglende samsvar i 

forbindelse med en etappevis typegodkjenning utelukkende 

kan tilskrives manglende samsvar for et system, en 

komponent eller en separat teknisk enhet som inngår i det 

delvis oppbygde kjøretøyet, eller manglende samsvar for 

selve det delvis oppbygde kjøretøyet. 

5.  Når den berørte godkjenningsmyndigheten mottar en slik 

anmodning, skal den snarest mulig og senest innen tre måneder 

etter at anmodningen blir framsatt, treffe nødvendige tiltak, om 

nødvendig i samarbeid med godkjenningsmyndigheten som 

framsetter anmodningen.  
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6.  Dersom manglende samsvar konstateres, skal god-

kjenningsmyndigheten i den medlemsstaten som ga EU-

typegodkjenning av systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten, eller for det delvis oppbygde kjøretøyet, treffe 

tiltakene fastsatt i nr. 1. 

Godkjenningsmyndighetene skal innen én måned underrette 

hverandre om tilbaketrekking av EU-typegodkjenning og 

grunngi dette. 

7.  Dersom godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegod-

kjenningen, bestrider at det foreligger mangel på samsvar som 

den er underrettet om, skal de berørte medlemsstatene forsøke å 

bilegge tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet og om 

nødvendig få i stand passende samråd for å komme fram til en 

løsning. 

Artikkel 50 

Bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan 

utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer 

ikke fungerer etter hensikten 

1.  Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at 

systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet, ikke 

fungerer etter hensikten, eller for kjøretøyets miljøprestasjon, 

skal ikke bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk, og 

skal forbys, med mindre de er tillatt av en godkjennings-

myndighet i samsvar med artikkel 51 nr. 1 og 4. 

2.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for å utarbeide en liste over 

slike deler eller slikt utstyr på grunnlag av tilgjengelige opplys-

ninger, særlig opplysninger som er gitt av medlemsstatene med 

hensyn til 

a)  alvorlighetsgraden av risikoen for sikkerheten eller 

miljøprestasjonen til kjøretøyer der de aktuelle delene eller 

det aktuelle utstyret er montert, 

b)  mulige følger for forbrukere og produsenter i ettermarkedet 

dersom det i henhold til denne artikkel pålegges et eventuelt 

krav om tillatelse for deler eller utstyr. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmå-

ten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2. 

3.  Nr. 1 får ikke anvendelse på originaldeler eller utstyr eller 

deler eller utstyr som er typegodkjent i samsvar med en av 

rettsaktene oppført i vedlegg II, med mindre godkjenningene 

gjelder andre aspekter enn dem som omfattes av nr. 1. 

Nr. 1 får ikke anvendelse på deler eller utstyr som produseres 

utelukkende for racerkjøretøyer som ikke er beregnet brukt på 

offentlige veier. Dersom deler eller utstyr som er tatt med i en 

liste som er utarbeidet ved en gjennomføringsrettsakt nevnt i  

nr. 2, brukes både til konkurransekjøring og på vei, kan disse 

delene og dette utstyret ikke gjøres tilgjengelig for 

offentligheten til bruk i veigående kjøretøyer med mindre de 

oppfyller kravene i denne artikkel. Kommisjonen skal eventuelt 

vedta bestemmelser for å identifisere delene eller utstyret nevnt 

i dette nummer. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 om kravene som deler og 

utstyr nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal oppfylle. 

Disse kravene kan bygge på rettsaktene oppført i vedlegg II, 

eller kan bestå av en sammenligning av delene eller utstyret 

med miljø- eller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, 

eller deler av det, alt etter hva som er relevant. I alle tilfeller 

skal kravene sikre at delene eller utstyret ikke forringer 

funksjonen av systemer som er grunnleggende for kjøretøyets 

sikkerhet eller miljøprestasjon. 

Artikkel 51 

Deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for 

grunnleggende systemers korrekte funksjon – tilknyttede 

krav 

1.  Med hensyn til artikkel 50 nr. 1 skal produsenten av deler 

eller utstyr framlegge for godkjenningsmyndigheten en søknad 

ledsaget av en prøvingsrapport utarbeidet av en utpekt teknisk 

instans, som erklærer at delene eller utstyret som det søkes om 

tillatelse for, oppfyller kravene nevnt i artikkel 50 nr. 4. 

Produsenten kan framlegge bare én søknad per type per del, og 

for bare én godkjenningsmyndighet. 

Dersom vedkommende myndighet i en annen medlemsstat ber 

om det, skal godkjenningsmyndigheten som har gitt tillatelsen, 

innen en måned etter at anmodningen er mottatt, sende 

førstnevnte en kopi av det aktuelle tillatelsesdokumentet med 

vedlegg via et felles, sikkert elektronisk utvekslingssystem. 

Kopien kan også sendes i form av en sikker elektronisk fil. 

2.  Søknaden skal inneholde opplysninger om produsenten av 

deler eller utstyr, type, identifikasjons- og delenumre for delene 

eller utstyret, kjøretøyprodusentens navn, kjøretøytypen og 

eventuelt byggeår eller andre opplysninger som gjør det mulig å 

identifisere kjøretøyet som delene eller utstyret skal monteres 

på. 

Dersom godkjenningsmyndigheten på grunnlag av prøvings-

rapporten og annen dokumentasjon finner det godtgjort at de 

aktuelle delene eller det aktuelle utstyret oppfyller kravene 

nevnt i artikkel 50 nr. 4, skal den tillate at delene eller utstyret 

bringes i omsetning og tas i bruk, med forbehold for nr. 4 annet 

ledd i denne artikkel. 

Godkjenningsmyndigheten skal omgående utstede et dokument 

til produsenten. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell og et nummereringssystem for dokumentet 

nevnt i nr. 2 tredje ledd i denne artikkel. Slike gjennomfø-

ringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2.  
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4.  Produsenten skal omgående underrette godkjennings-

myndigheten som ga tillatelsen, om eventuelle endringer som 

har betydning for vilkårene for utstedelsen. Denne 

godkjenningsmyndigheten skal avgjøre om tillatelsen skal 

revideres eller utstedes på nytt, og om ytterligere prøvinger er 

nødvendig. 

Produsenten er ansvarlig for å sikre at delene eller utstyret 

produseres og fortsetter å bli produsert i samsvar med de 

vilkårene som tillatelsen ble gitt på. 

5.  Før tillatelse gis, skal godkjenningsmyndigheten 

kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger og fram-

gangsmåter for å sikre effektiv kontroll av produksjonssamsvar. 

Dersom godkjenningsmyndigheten finner at vilkårene for å 

utstede tillatelsen ikke lenger er oppfylt, skal den be 

produsenten treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at delene 

eller utstyret bringes i samsvar igjen. Om nødvendig skal den 

trekke tillatelsen tilbake. 

6.  Eventuelle uenigheter mellom godkjenningsmyndighetene 

i de forskjellige medlemsstatene i forbindelse med tillatelsen 

nevnt i nr. 2 annet ledd skal meldes til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å løse uenigheten, 

herunder om nødvendig kreve tilbakekalling av tillatelsen, etter 

å ha rådført seg med godkjenningsmyndighetene. 

7.  Inntil listen nevnt i artikkel 50 nr. 2 er utarbeidet, kan 

medlemsstatene beholde nasjonale bestemmelser om deler eller 

utstyr som kan påvirke korrekt funksjon av systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller miljøprestasjon. 

Artikkel 52 

Tilbakekalling av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter 

1.  Dersom en produsent som er tildelt en EU-

typegodkjenning av hele kjøretøyer, i henhold til forordning 

(EF) nr. 765/2008 er forpliktet til å tilbakekalle kjøretøyer som 

er brakt i omsetning eller registrert, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi et system, en komponent 

eller en separat teknisk enhet som er montert på kjøretøyet, 

utgjør en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, eller fordi en del som ikke er underlagt noen 

bestemte krav i henhold til typegodkjenningsregelverket, utgjør 

en alvorlig risiko for sikkerhet, folkehelse eller miljøvern, skal 

denne produsenten umiddelbart underrette godkjennings-

myndigheten som ga kjøretøyet godkjenning. 

2.  Dersom en produsent av systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er tildelt en EU-typegodkjenning, 

i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 er forpliktet til å 

tilbakekalle systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter som er brakt i omsetning, eller som produsenten var 

ansvarlig for ibruktakingen av, fordi de utgjør en alvorlig risiko 

for sikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen, folkehelse eller 

miljøvern, uavhengig av behørig godkjenning i samsvar med 

denne forordning, skal produsenten umiddelbart underrette 

godkjenningsmyndigheten som ga godkjenningen. 

3.  Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten 

foreslå et sett med egnede løsninger for å nøytralisere den 

alvorlige risikoen nevnt i nr. 1 og 2. Godkjenningsmyndigheten 

skal omgående underrette godkjenningsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene om de foreslåtte løsningene. 

Godkjenningsmyndighetene skal sikre at løsningene iverksettes 

effektivt i deres respektive medlemsstater. 

4.  Dersom den berørte godkjenningsmyndigheten anser 

løsningene som utilstrekkelige eller anser at de ikke blir 

iverksatt raskt nok, skal den omgående underrette god-

kjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen. 

Godkjenningsmyndigheten som ga EU-typegodkjenningen, skal 

så underrette produsenten. Dersom produsenten ikke foreslår og 

iverksetter effektive korrigerende tiltak, skal godkjennings-

myndigheten som ga EU-typegodkjenningen, treffe alle 

nødvendige beskyttelsestiltak, herunder tilbakekalling av EU-

typegodkjenningen. Ved tilbakekalling av EU-typegod-

kjenningen skal godkjenningsmyndigheten innen en måned 

etter slik tilbakekalling underrette produsenten, godkjennings-

myndighetene i de andre medlemsstatene og Kommisjonen ved 

rekommandert brev eller på tilsvarende elektronisk måte. 

Artikkel 53 

Underretning om beslutninger og klageadgang 

1.  Alle beslutninger som treffes i henhold til denne 

forordning, og alle beslutninger om å nekte eller trekke tilbake 

EU-typegodkjenning, nekte registrering, forby eller begrense 

omsetning, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller 

kreve at et kjøretøy trekkes tilbake fra markedet, skal i detalj 

angi hvilke årsaker som ligger til grunn for disse beslutningene. 

2.  Enhver slik beslutning skal meddeles den berørte parten, 

som samtidig skal underrettes om den klageadgangen som 

foreligger i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte 

medlemsstaten, og om fristen for slik klage. 

KAPITTEL XIII 

INTERNASJONALE REGLER 

Artikkel 54 

UN-ECE-reglementer som kreves for EU-typegodkjenning 

1.  UN-ECE-reglementer eller endringer av disse som 

Unionen har stemt for, eller som Unionen har tiltrådt, og som er 

oppført i denne forordning eller i de delegerte rettsaktene som 

er vedtatt i henhold til denne forordning, skal inngå i kravene til 

EU-typegodkjenning av et kjøretøy.  
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2.  Medlemsstatenes godkjenningsmyndigheter skal godta 

godkjenninger som er gitt i samsvar med UN-ECE-reglementene 

nevnt i nr. 1, og eventuelt relevante godkjenningsmerker, 

istedenfor tilsvarende godkjenninger og godkjenningsmerker gitt 

i samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene som 

er vedtatt i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom Unionen har stemt for et UN-ECE-reglement eller 

endringer av det med henblikk på EU-typegodkjenning av 

kjøretøyer, skal Kommisjonen vedta en delegert rettsakt i 

samsvar med artikkel 75 for å gjøre UN-ECE-reglementet eller 

endringene av det obligatoriske, og for å endre denne 

forordning eller endre de delegerte rettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning, alt etter hva som er relevant. 

Den delegerte rettsakten skal angi datoene for obligatorisk 

anvendelse av UN-ECE-reglementet eller endringene av det, og 

skal eventuelt omfatte overgangsbestemmelser. 

Kommisjonen skal vedta særlige delegerte rettsakter som angir 

den obligatoriske anvendelsen av UN-ECE-reglementer. 

KAPITTEL XIV 

FRAMLEGGING AV TEKNISKE OPPLYSNINGER 

Artikkel 55 

Opplysninger beregnet på brukere 

1.  I forbindelse med de opplysningene som er fastsatt i 

denne forordning, eller i de delegerte rettsaktene eller 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, kan ikke produsenten framlegge tekniske 

opplysninger som avviker fra de opplysningene godkjennings-

myndigheten har godkjent. 

2.  Dersom det er fastsatt i en delegert rettsakt eller en 

gjennomføringsrettsakt som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, skal produsenten stille alle relevante opplysninger 

og all nødvendig veiledning til rådighet for brukerne med 

beskrivelse av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for 

bruken av et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat 

teknisk enhet. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal framlegges på det eller 

de offisielle språkene i den medlemsstaten der kjøretøyet skal 

bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk. De skal, etter å 

ha blitt godtatt av godkjenningsmyndigheten, inngå i 

brukerveiledningen. 

Artikkel 56 

Opplysninger beregnet på produsenter av komponenter 

eller separate tekniske enheter 

1.  Kjøretøyprodusenten skal stille alle opplysninger, 

herunder eventuelt tegninger nevnt i de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, og som er nødvendige for EU-typegodkjenning av 

komponenter eller separate tekniske enheter eller for en 

tillatelse i henhold til artikkel 50, til rådighet for produsenter av 

komponenter eller separate tekniske enheter. 

Kjøretøyprodusenten kan pålegge produsentene av 

komponenter eller separate tekniske enheter en bindende avtale 

for å bevare fortroligheten til opplysninger som ikke er offentlig 

tilgjengelige, herunder opplysninger i forbindelse med 

immaterialrett. 

2.  En produsent av komponenter eller separate tekniske 

enheter skal, i egenskap av å være innehaver av et EU-

typegodkjenningsdokument som i samsvar med artikkel 31 

nr. 4 omfatter bruksbegrensninger eller særlige monterings-

vilkår eller begge deler, framlegge detaljerte opplysninger om 

dette for kjøretøyprodusenten. 

Dersom det er fastsatt i en delegert rettsakt vedtatt i henhold til 

denne forordning, skal produsenten av komponenter eller 

separate tekniske enheter sammen med de produserte kompo-

nentene eller separate tekniske enhetene framlegge instruk-

sjoner om bruksbegrensninger eller særlige monteringsvilkår 

eller begge deler. 

KAPITTEL XV 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG 

VEDLIKEHOLD 

Artikkel 57 

Produsentenes plikter 

1.  Produsentene skal gi uavhengige operatører ubegrenset, 

rask og enkel tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på nettsteder med et standardisert 

format. Denne tilgangen skal særlig gis på en slik måte at det 

sikres likebehandling i forhold til mulighetene og tilgangen for 

autoriserte forhandlere og reparatører. Denne plikten gjelder 

ikke dersom et kjøretøy er godkjent som et kjøretøy produsert i 

små serier. 

2.  Inntil Kommisjonen har vedtatt en felles standard, skal 

opplysningene nevnt i nr. 1 framlegges på en konsekvent måte 

slik at de kan behandles av uavhengige operatører med en 

rimelig innsats. 

Produsentene skal også gjøre opplæringsmateriell tilgjengelig 

for uavhengige operatører og autoriserte forhandlere og 

reparatører. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte følgende: 

a)  et utvetydig understellsnummer, 

b)  servicehåndbøker, herunder reparasjons- og vedlikeholds-

registre og vedlikeholdsplaner, 

c)  tekniske håndbøker og tekniske meldinger, 

d)  komponent- og diagnostiseringsopplysninger (for eksempel 

laveste og høyeste teoretiske verdier for målinger), 

e)  koplingsskjemaer,  
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f)  diagnostiske feilkoder, herunder produsentspesifikke koder, 

g)  programvareidentifikasjonsnummer og kalibreringskontroll-

nummer for vedkommende kjøretøytype, 

h)  opplysninger gitt om og ved hjelp av egne verktøy og eget 

utstyr, 

i)  opplysninger om dataregistrering og om toveis kontroll og 

prøving, 

j)  arbeidsenheter. 

4.  Autoriserte forhandlere eller reparatører innen distribu-

sjonssystemet til en bestemt kjøretøyprodusent skal anses som 

en uavhengig operatør for denne forordnings formål dersom 

disse yter reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for kjøretøyer 

som omfattes av en annen kjøretøyprodusents distribusjons-

system, som de ikke er medlemmer av. 

5.  Opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

skal alltid være tilgjengelige, bortsett fra når det er behov for 

vedlikehold av informasjonssystemet. 

6.  Når det gjelder produksjon av og service på OBD-

kompatible reserve- eller servicedeler samt diagnostise-

ringsverktøy og prøvingsutstyr, skal produsentene uten 

forskjellsbehandling gi relevante opplysninger om egendia-

gnosesystemet og reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer til 

alle berørte parter som produserer eller reparerer deler, 

diagnostiseringsverktøy eller prøvingsutstyr. 

7.  Når det gjelder utforming og produksjon av motorvogn-

utstyr til kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, skal 

produsentene uten forskjellsbehandling gi relevante opplys-

ninger om egendiagnosesystemet og reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer til alle berørte parter som produserer, installerer 

eller reparerer utstyr til kjøretøyer som bruker alternativt 

drivstoff. 

8.  Når produsenten søker om EU-typegodkjenning, skal 

vedkommende godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at 

denne forordning blir overholdt når det gjelder opplysningene 

som kreves i henhold til denne artikkel. 

Dersom slike opplysninger ved tidspunktet for søknad om EU-

typegodkjenning ikke er tilgjengelige eller ikke er i samsvar 

med denne forordning og de delegerte rettsaktene og gjennom-

føringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne forordning, 

skal produsenten legge fram disse opplysningene innen seks 

måneder fra tidspunktet for typegodkjenningen. 

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette en modell for et sertifikat for tilgang til opplysninger 

om egendiagnosesystemet og reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet, som overfor godkjenningsmyndigheten gir slikt 

bevis på samsvar. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 73 nr. 2. 

9.  Dersom slikt samsvarsbevis ikke er framlagt innen fristen 

nevnt i nr. 8 annet ledd, skal godkjenningsmyndigheten treffe 

egnede tiltak for å sikre samsvar. 

10.  Produsenten skal gjøre senere endringer av og tillegg til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig på produsentens nettsteder, samtidig som de gjøres 

tilgjengelig for autoriserte reparatører. 

11.  Dersom reparasjons- og vedlikeholdsregistrene for et 

kjøretøy oppbevares i en sentral database som tilhører kjøretøy-

produsenten eller forvaltes på vegne av denne, skal uavhengige 

reparatører ha tilgang til slike registre omkostningsfritt og 

kunne registrere opplysninger om reparasjons- og vedlike-

holdsarbeid som de har utført. 

12.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 75 der det fastsettes nærmere 

opplysninger om kravene med hensyn til tilgang til 

opplysninger om vedlikehold og reparasjon, særlig tekniske 

spesifikasjoner om hvordan opplysninger om vedlikehold og 

reparasjon skal framlegges. 

Artikkel 58 

Forpliktelser dersom det er flere 

typegodkjenningsinnehavere 

1.  Når det gjelder trinnvis typegodkjenning eller etappevis 

typegodkjenning, er den produsenten som er ansvarlig for den 

respektive typegodkjenningen, også ansvarlig for å sende 

reparasjonsopplysninger om det bestemte systemet, den 

bestemte komponenten eller separate tekniske enheten eller for 

den bestemte etappen til både sluttprodusenten og uavhengige 

operatører. 

2.  Sluttprodusenten er ansvarlig for å gi opplysninger om 

hele kjøretøyet til uavhengige operatører. 

Artikkel 59 

Avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

1.  Produsentene kan pålegge rimelige og forholdsmessige 

avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer som omfattes av denne forordning. 

En avgift er ikke rimelig eller forholdsmessig dersom den er til 

hinder for slik tilgang ved at den ikke tar i betraktning i hvilket 

omfang den uavhengige operatøren benytter opplysningene. 

2.  Produsentene skal på daglig, månedlig og årlig basis gjøre 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

tilgjengelig, med avgifter for tilgang til slike opplysninger som 

varierer i samsvar med de respektive tidsperiodene som det gis 

tilgang for.  
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Artikkel 60 

Forum for tilgang til opplysninger om kjøretøyer 

Anvendelsesområdet for virksomheten som utøves av forumet 

for tilgang til opplysninger om kjøretøyer opprettet i samsvar 

med artikkel 13 nr. 9 i 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(1) skal utvides til kjøretøyene som omfattes av denne 

forordning. 

På grunnlag av bevis for tilsiktet eller utilsiktet misbruk av 

opplysninger om egendiagnosesystemer og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet skal forumet nevnt i første ledd gi 

Kommisjonen råd om tiltak for å hindre slik misbruk av 

opplysninger. 

KAPITTEL XVI 

UTPEKING AV OG UNDERRETNING OM TEKNISKE 

INSTANSER 

Artikkel 61 

Krav som gjelder tekniske instanser 

1.  Utpekende godkjenningsmyndigheter skal før de utpeker 

en teknisk instans i henhold til artikkel 63, sikre at den tekniske 

instansen oppfyller kravene fastsatt i nr. 2–9 i denne artikkel. 

2.  Med forbehold for artikkel 64 nr. 1 skal det opprettes en 

teknisk instans i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat, og den skal være en juridisk person. 

3.  En teknisk instans skal være en tredjemann som er 

uavhengig av prosessen med å konstruere, produsere, levere 

eller vedlikeholde kjøretøyet, systemet, komponenten eller den 

separate tekniske enheten den vurderer. 

Et organ som tilhører en sammenslutning av foretak eller en 

yrkessammenslutning som representerer foretak som deltar i 

konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller 

vedlikehold av kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter som organet vurderer, prøver eller inspiserer, 

kan anses for å oppfylle kravene i første ledd, forutsatt at det er 

godtgjort at organet er uavhengig og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4.  En teknisk instans, dens øverste ledelse og det personalet 

som er ansvarlig for å utføre de virksomhetskategoriene som de 

er utpekt til i samsvar med artikkel 63 nr. 1, skal ikke være 

konstruktør, produsent eller leverandør av eller den som 

vedlikeholder de kjøretøyene, systemene, komponentene eller 

separate tekniske enhetene som de vurderer, og skal heller ikke 

representere parter som er engasjert i denne virksomheten. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter nevnt i nr. 3 i 

  

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

denne artikkel som er nødvendig for driften av den tekniske 

instansen eller bruken av slike kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter for personlige 

formål. 

En teknisk instans skal sikre at dens datterforetaks eller 

underleverandørs virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten ved de virksomhets-

kategoriene som den er utpekt til. 

5.  En teknisk instans og dens personale skal utføre de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til, med den høyeste 

grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske 

kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være 

utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av 

økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller 

resultatene av deres vurderingsvirksomhet, særlig slik press 

eller påvirkning som kommer fra personer eller grupper av 

personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten. 

6.  En teknisk instans skal være i stand til å utføre alle 

virksomhetskategorier som den er utpekt til i samsvar med 

artikkel 63 nr. 1, ved at den på tilfredsstillende måte overfor 

dens utpekende godkjenningsmyndighet kan dokumentere at 

den har 

a)  personale med hensiktsmessige ferdigheter, konkrete 

tekniske kunnskaper og yrkesrettet opplæring samt 

tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre oppgaven, 

b)  beskrivelser av framgangsmåtene som er relevante for de 

virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, 

for å sikre åpenhet rundt disse framgangsmåtene og at de 

kan reproduseres, 

c)  framgangsmåter for utøvelsen av de virksomhets-

kategoriene som den søker om å bli utpekt til, som tar 

behørig hensyn til hvor kompleks den/det aktuelle 

kjøretøyets, systemets, komponentens eller separate 

tekniske enhetens teknologi er, samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg, og 

d)  midler som er nødvendige for på en hensiktsmessig måte å 

utføre de oppgavene som er knyttet til de 

virksomhetskategoriene som den søker om å bli utpekt til, 

og at den har tilgang til alt nødvendig utstyr eller 

nødvendige anlegg. 

I tillegg skal den overfor den utpekende godkjennings-

myndigheten dokumentere at den overholder standardene 

fastsatt i de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til 

artikkel 65, og som er relevante for de virksomhetskategoriene 

den er utpekt til. 

7.  Det skal garanteres at den tekniske instansen, deres 

øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartiske. De skal 

ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres 

uavhengighet eller integritet i forbindelse med de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til.  
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8.  Tekniske instanser skal tegne ansvarsforsikring knyttet til 

sin virksomhet, med mindre medlemsstaten påtar seg 

erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning, eller 

medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

9.  Den tekniske instansens personale skal ha taushetsplikt 

med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de 

utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning eller 

internrettslige bestemmelser som gjennomfører den, unntatt 

overfor den utpekende godkjenningsmyndigheten, eller dersom 

unionsretten eller nasjonal lovgivning krever det. 

Eiendomsretten skal beskyttes. 

Artikkel 62 

Tekniske instansers datterforetak og underleverandører 

1.  De tekniske instansene kan overdra noe av den 

virksomheten som de er utpekt til i samsvar med artikkel 63 nr. 

1, eller la slik virksomhet bli utøvd av et datterforetak, bare 

dersom den utpekende godkjenningsmyndigheten har godkjent 

det. 

2.  Dersom en teknisk instans overdrar bestemte oppgaver 

knyttet til de virksomhetskategoriene som den er utpekt til, eller 

benytter seg av et datterforetak, skal den sikre at 

underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene 

definert i artikkel 61, og skal underrette den utpekende 

godkjenningsmyndigheten om dette. 

3.  De tekniske instansene skal påta seg det fulle ansvaret for 

de oppgavene som utføres av deres underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

4.  De tekniske instansene skal kunne stille til rådighet for 

den utpekende godkjenningsmyndigheten de relevante 

dokumentene om vurderingen av underleverandørens eller 

datterforetakets kvalifikasjoner og hvilke oppgaver de har 

utført. 

Artikkel 63 

Utpeking av tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal utpekes til én eller flere av 

følgende fire virksomhetskategorier, avhengig av ansvars-

område: 

a)  kategori A: tekniske instanser som ved egne anlegg utfører 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg II, 

b)  kategori B: tekniske instanser som fører tilsyn med 

prøvingene nevnt i denne forordning og i rettsaktene 

oppført i vedlegg II, dersom slike prøvinger er utført ved 

produsentens anlegg eller en tredjemanns anlegg, 

c)  kategori C: tekniske instanser som regelmessig vurderer og 

overvåker produsentens framgangsmåter for å kontrollere 

produksjonssamsvar, 

d)  kategori D: tekniske instanser som fører tilsyn med eller 

utfører prøvinger eller inspeksjoner i forbindelse med 

overvåkingen av produksjonssamsvar. 

2.  En godkjenningsmyndighet kan utpekes som teknisk 

instans for én eller flere av virksomhetene nevnt i nr. 1. 

3.  Andre tekniske instanser i tredjestater enn dem som er 

utpekt i samsvar med artikkel 64, kan meldes i henhold til 

artikkel 67, men bare dersom slik godkjenning av tekniske 

instanser er fastsatt ved en bilateral avtale mellom Unionen og 

den berørte tredjestaten. Dette skal ikke hindre en teknisk 

instans som er etablert i henhold til nasjonal lovgivning i en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 61 nr. 2, i å etablere 

datterforetak i tredjestater, forutsatt at datterforetakene ledes 

direkte og styres av den utpekte tekniske instansen. 

Artikkel 64 

Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

1.  En akkreditert intern teknisk instans hos en produsent kan 

utpekes bare til virksomhet i kategori A som gjelder tekniske 

krav der egenprøving er tillatt i henhold til en delegert rettsakt 

vedtatt i henhold til denne forordning. Denne tekniske instansen 

skal utgjøre en atskilt og egen del av foretaket og skal ikke 

delta i konstruksjon, produksjon, levering eller vedlikehold av 

de kjøretøyene, systemene, komponentene eller separate 

tekniske enhetene som den vurderer. 

2.  En akkreditert intern teknisk instans skal oppfylle 

følgende krav: 

a)  I tillegg til å være utpekt av godkjenningsmyndigheten i en 

medlemsstat skal den være akkreditert av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 og etter standardene og 

framgangsmåtene nevnt i artikkel 65 i denne forordning. 

b)  Den akkrediterte interne tekniske instansen og dens 

personale skal være organisatorisk atskilt fra foretaket som 

de utgjør en del av, og ha rapporteringsmetoder som sikrer 

at de er upartiske og dokumentere dette overfor det 

relevante nasjonale akkrediteringsorganet. 

c)  Verken den akkrediterte interne tekniske instansen eller 

dens personale skal delta i virksomhet som kan være i strid 

med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med de 

virksomhetskategoriene som de er utpekt til. 

d)  Den akkrediterte interne tekniske instansen skal yte sine 

tjenester bare overfor det foretaket som den utgjør en del 

av. 

3.  En akkreditert intern teknisk instans trenger ikke å meldes 

til Kommisjonen med hensyn til artikkel 67, men opplysninger 

om dens akkreditering skal på anmodning fra vedkommende 

myndighet gis av det foretaket som den utgjør en del av, eller 

av det nasjonale akkrediteringsorganet til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten.  
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Artikkel 65 

Framgangsmåte for kvalitetsstandarder for og vurdering av 

tekniske instanser 

For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye 

nivået for kvalitetsstandarder i alle medlemsstater, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 75 om de standardene som de tekniske 

instansene skal oppfylle, og om framgangsmåten for vurdering 

av dem i samsvar med artikkel 66 og akkrediteringen av dem i 

samsvar med artikkel 64. 

Artikkel 66 

Vurdering av tekniske instansers kvalifikasjoner 

1.  Den utpekende godkjenningsmyndigheten skal utarbeide 

en vurderingsrapport der det dokumenteres at kandidaten til 

teknisk instans er vurdert med henblikk på oppfyllelse av 

kravene i denne forordning og de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning. Rapporten kan omfatte et 

akkrediteringsbevis utstedt av et akkrediteringsorgan. 

2.  Vurderingen som rapporten nevnt i nr. 1 bygger på, skal 

foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i en delegert 

rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 65. Vurderingsrapporten 

skal revideres minst hvert tredje år. 

3.  Vurderingsrapporten skal på anmodning oversendes 

Kommisjonen. Dersom vurderingen ikke bygger på et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som attesterer at den tekniske instansen oppfyller kravene i 

denne forordning, skal i slike tilfeller den utpekende 

godkjenningsmyndigheten framlegge for Kommisjonen 

underlagsdokumenter som attesterer den tekniske instansens 

kvalifikasjoner og de ordningene som er iverksatt for å sikre at 

den tekniske instansen overvåkes regelmessig av den utpekende 

godkjenningsmyndigheten, og som oppfyller kravene i denne 

forordning og de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold 

til denne forordning. 

En godkjenningsmyndighet som har til hensikt å bli utpekt som 

teknisk instans i samsvar med artikkel 63 nr. 2, skal dokumen-

tere samsvar gjennom en vurdering foretatt av revisorer som er 

uavhengige med hensyn til den virksomheten som vurderes. 

Slike revisorer kan være fra samme organisasjon, forutsatt at de 

administreres separat fra personale som deltar i den 

virksomheten som vurderes. 

4.  En akkreditert intern teknisk instans skal overholde de 

relevante bestemmelsene i denne artikkel. 

Artikkel 67 

Framgangsmåter for underretning 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn, 

adresse, herunder elektronisk adresse, ansvarlige personer og 

virksomhetskategori for hver tekniske instans de har utpekt, 

samt alle senere endringer av disse utpekingene. Underretnin-

gen skal angi hvilke områder oppført i vedlegg II de tekniske 

instansene er utpekt for. 

2.  En teknisk instans kan drive virksomhetene nevnt i 

artikkel 63 nr. 1 på vegne av den utpekende godkjennings-

myndigheten bare dersom den på forhånd er meldt til 

Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Samme tekniske instans kan utpekes av flere utpekende 

godkjenningsmyndigheter og meldes av disse utpekende 

godkjenningsmyndighetenes medlemsstater, uavhengig av 

hvilken eller hvilke kategorier av virksomheter den vil drive i 

samsvar med artikkel 63 nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal underrettes om senere relevante 

endringer av utpekingen. 

5.  Dersom en bestemt organisasjon eller et vedkommende 

organ som utfører en virksomhet som ikke er oppført i artikkel 

63 nr. 1, skal utpekes i henhold til en rettsakt oppført i vedlegg 

II, skal underretningen gis i samsvar med denne artikkel. 

6.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over og opplysninger om de tekniske instansene som er meldt i 

samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 68 

Endringer av utpekinger 

1.  Dersom en utpekende godkjenningsmyndighet har 

fastslått eller er blitt underrettet om at en teknisk instans som er 

utpekt av den, ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning, eller at den ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

nevnte utpekende myndighet enten begrense, midlertidig 

oppheve eller trekke tilbake utpekingen, avhengig av hvor 

alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. Medlemsstaten som har meldt denne tekniske 

instansen, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Kommisjonen skal endre de offentliggjorte opplysningene 

nevnt i artikkel 67 nr. 6 tilsvarende. 

2.  Ved begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av utpekingen eller dersom den tekniske 

instansen har innstilt sin virksomhet, skal den utpekende 

godkjenningsmyndigheten treffe egnede tiltak for å sikre at den 

tekniske instansens arkiver enten blir behandlet av en annen 

teknisk instans eller stilles til rådighet for utpekende 

godkjenningsmyndighet eller for markedstilsynsmyndighetene 

på deres anmodning. 

Artikkel 69 

Tvil om tekniske instansers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle tilfeller der den er i tvil 

eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt en teknisk instans er kompetent eller fortsatt oppfyller 

de kravene og det ansvaret den er underlagt. 

2.  Den utpekende godkjenningsmyndighetens medlemsstat 

skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om 

grunnlaget for utpekingen eller opprettholdelsen av utpekingen 

av den berørte tekniske instansen.  
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3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at en teknisk instans ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

utpekingen, skal den underrette den utpekende godkjennings-

myndighetens medlemsstat om dette, med sikte på i samarbeid 

med den aktuelle medlemsstaten å fastsette nødvendige 

korrigerende tiltak, og skal anmode den om å treffe disse 

korrigerende tiltakene, herunder om nødvendig tilbaketrekking 

av utpekingen. 

Artikkel 70 

Krav til tekniske instansers virksomhet 

1.  De tekniske instansene skal utføre de virksomhets-

kategoriene som de er utpekt til, på vegne av utpekende 

godkjenningsmyndighet og i samsvar med vurderings- og 

prøvingsprosedyrene fastsatt i denne forordning og rettsaktene 

oppført i vedlegg II. 

De tekniske instansene skal føre tilsyn med eller utføre de 

prøvingene som kreves for godkjenning, eller de inspeksjonene 

som er angitt i denne forordning eller i en av rettsaktene oppført 

i vedlegg II, med mindre alternative framgangsmåter er tillatt. 

De tekniske instansene skal ikke utføre prøvinger, vurderinger 

eller inspeksjoner som de ikke er utpekt til av sin 

godkjenningsmyndighet. 

2.  De tekniske instansene skal til enhver tid 

a)  la sin utpekende godkjenningsmyndighet eventuelt være til 

stede under samsvarsvurderingen, og 

b)  med forbehold for artikkel 61 nr. 9 og artikkel 71 på 

anmodning gi sin utpekende godkjenningsmyndighet 

opplysninger om sine virksomhetskategorier som hører inn 

under denne forordnings anvendelsesområde. 

3.  Dersom en teknisk instans finner at en produsent ikke har 

oppfylt kravene i denne forordning, skal den rapportere dette til 

den utpekende godkjenningsmyndigheten, med sikte på at den 

utpekende godkjenningsmyndigheten skal kreve at produsenten 

treffer egnede korrigerende tiltak og følgelig ikke utsteder et 

typegodkjenningsdokument, med mindre de egnede kor-

rigerende tiltakene er truffet på en måte som kan godkjennes av 

godkjenningsmyndigheten. 

4.  Dersom en teknisk instans som handler på vegne av den 

utpekende godkjenningsmyndigheten, ved overvåking av 

produksjonssamsvar etter utstedelse av et typegodkjennings-

dokument finner at et kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet ikke lenger oppfyller kravene i denne 

forordning, skal den rapportere dette til den utpekende 

godkjenningsmyndigheten. Godkjenningsmyndigheten skal 

treffe egnede tiltak som fastsatt i artikkel 33. 

Artikkel 71 

Opplysningskrav til tekniske instanser 

1.  De tekniske instansene skal underrette sin utpekende 

godkjenningsmyndighet om følgende: 

a)  eventuelt manglende samsvar som kan kreve en nektelse, 

begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av 

et typegodkjenningsdokument, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene 

for utpeking, 

c)  alle anmodninger om opplysninger som de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene om deres virksomhet. 

2.  På anmodning fra sin utpekende godkjenningsmyndighet 

skal de tekniske instansene gi opplysninger om virksomheten 

som utføres innenfor det området de er utpekt til, og all annen 

virksomhet som er utført, herunder virksomhet og 

underleveranser over landegrensene. 

KAPITTEL XVII 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG DELEGERTE 

RETTSAKTER 

Artikkel 72 

Gjennomføringsrettsakter 

Med henblikk på å nå målene i denne forordning og for å kunne 

fastsette ensartede vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning skal Kommisjonen etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 73 nr. 2 vedta 

gjennomføringsrettsakter der det fastsettes følgende gjennom-

føringstiltak: 

a)  modellen for produsentens erklæring om holdbarheten for 

systemer, deler og utstyr som er avgjørende for 

funksjonssikkerheten, som nevnt i artikkel 22 nr. 7, 

b)  modeller for opplysningsdokumentet og opplysnings-

mappen nevnt i artikkel 27 nr. 4, 

c)  nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumen-

ter nevnt i artikkel 29 nr. 4, 

d)  modellen for EU-typegodkjenningsdokumentet nevnt i 

artikkel 30 nr. 2, 

e)  modellen for prøvingsresultatarket vedlagt EU-typegod-

kjenningsdokumentet nevnt i artikkel 30 nr. 3, 

f)  modellen for listen over gjeldende krav eller rettsakter 

nevnt i artikkel 30 nr. 6, 

g)  de allmenne kravene til formatet på prøvingsrapporten 

nevnt i artikkel 32 nr. 1,  
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h)  modellen for samsvarssertifikatet nevnt i artikkel 38 nr. 2, 

i)  modellen for EU-typegodkjenningsmerket nevnt i artikkel 

39 nr. 3, 

j)  tillatelsene til å gi EU-typegodkjenninger som unntar ny 

teknologi eller nye prinsipper nevnt i artikkel 40 nr. 3, 

k)  modellene for typegodkjenningsdokument og samsvars-

sertifikat med hensyn til ny teknologi eller nye prinsipper 

nevnt i artikkel 40 nr. 4, 

l)  tillatelsene som gir medlemsstatene mulighet til å utvide 

typegodkjenningen nevnt i artikkel 41 nr. 2, 

m)  listen over deler eller utstyr nevnt i artikkel 50 nr. 2, 

n)  modellen og nummereringssystemet for dokumentet nevnt i 

artikkel 51 nr. 3 samt alle aspekter i forbindelse med 

framgangsmåten for tillatelse nevnt i nevnte artikkel, 

o)  modellen for sertifikatet som overfor godkjennings-

myndigheten gir bevis på samsvar som nevnt i artikkel 57 

nr. 8. 

Artikkel 73 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for 

motorvogner nedsatt ved artikkel 40 i direktiv 2007/46/EF. 

Nevnte komité er en komité i henhold til forordning (EU)  

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom Komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 74 

Endring av vedleggene 

Med forbehold for de andre bestemmelsene i denne forordning 

om endringen av dens vedlegg skal Kommisjonen også gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

75 når det gjelder endringer av 

i)  vedlegg II del B og C1 om innføring av ytterligere krav til 

funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjon for under-

gruppe L7e-A tunge veigående firehjuls motorsykler, 

ii)  vedlegg II og V for å innføre rettsakthenvisninger og 

rettelser, 

iii)  vedlegg V del B for å endre de relevante referanse-

drivstoffene, 

iv)  vedlegg VI del C og D for å ta hensyn til resultatene av 

undersøkelsen nevnt i artikkel 23 nr. 4, og vedtakelsen av 

UN-ECE-reglementer. 

Artikkel 75 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 

18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 

6, artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 22. mars 2013. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 18 nr. 3, 

artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 6, 

artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 kan når som 

helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som 

allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 18 nr. 3, 

artikkel 20 nr. 2, artikkel 21 nr. 5, artikkel 22 nr. 5 og 6, 

artikkel 23 nr. 6 og 12, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 nr. 8, 

artikkel 32 nr. 6, artikkel 33 nr. 6, artikkel 50 nr. 4, artikkel 54 

nr. 3, artikkel 57 nr. 12, artikkel 65 og artikkel 74 skal tre i kraft 

bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den innen en frist på to måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ forlenges denne fristen med to måneder.  
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KAPITTEL XVIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 76 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner ved markeds-

deltakeres overtredelse av denne forordning og de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i 

henhold til denne forordning. De skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til over-

tredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 

23. mars 2015 underrette Kommisjonen om disse bestemmel-

sene, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene. 

2.  De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner, 

skal omfatte 

a)  framlegging av falske erklæringer under framgangsmåtene 

for godkjenning eller under framgangsmåter som fører til en 

tilbakekalling, 

b)  forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning, 

c)  tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifika-

sjoner som vil kunne føre til tilbakekalling, nektelse eller 

tilbaketrekking av typegodkjenning, 

d)  bruk av manipulasjonsinnretninger, 

e)  nekting av tilgang til opplysninger, 

f)  markedsdeltakere som gjør kjøretøyer, systemer, kompo-

nenter eller separate tekniske enheter som er underlagt god-

kjenning, tilgjengelig på markedet uten slik godkjenning, 

eller som forfalsker dokumenter eller merking med slik 

hensikt. 

Artikkel 77 

Overgangsbestemmelser 

1.  Med forbehold for andre bestemmelser i denne forordning 

skal denne forordning ikke ugyldiggjøre noen EU-typegod-

kjenning gitt til kjøretøyer eller til systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter før 1. januar 2016. 

2.  Med mindre annet er bestemt, skal EU-typegodkjenninger 

som er gitt til kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i henhold til rettsaktene nevnt i artikkel 81  

nr. 1, fortsatt være gyldige fram til de datoene som er angitt i 

vedlegg IV for de eksisterende kjøretøytypene. 

3.  Som unntak fra denne forordning skal nye kjøretøytyper i 

gruppe L1e, L2e og L6e eller nye systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er beregnet på slike kjøretøy-

typer, fortsatt bli typegodkjent i henhold til direktiv 2002/24/EF 

fram til 31. desember 2016. 

4.  Godkjenningsmyndighetene skal fortsatt gi utvidelse av 

godkjenninger av kjøretøyer, systemer, komponenter eller 

separate tekniske enheter som er nevnt i nr. 1, i samsvar med 

direktiv 2002/24/EF og alle andre direktiver oppført i artikkel 

81 nr. 1. Slike godkjenninger skal imidlertid ikke brukes i den 

hensikt å oppnå typegodkjenning av hele kjøretøyer i henhold 

til denne forordning. 

5.  Som unntak fra direktiv 2002/24/EF skal det også gis 

typegodkjenning av kjøretøyer som senest 31. desember 2015 er i 

samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i henhold til denne forordning om krav til miljøprestasjon 

og framdriftsytelse som nevnt i vedlegg II del A. 

I slike tilfeller skal nasjonale myndigheter ikke forby, begrense 

eller hindre at kjøretøyer som er i samsvar med den godkjente 

typen, registreres, bringes i omsetning eller tas i bruk. 

Artikkel 78 

Rapport 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2020 underrette 

Kommisjonen om anvendelsen av de framgangsmåtene for 

typegodkjenning som er fastsatt i denne forordning. 

2.  På grunnlag av opplysningene gitt i henhold til nr. 1 skal 

Kommisjonen innen 31. desember 2021 framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne 

forordning. I rapporten skal det særlig vurderes om det på 

grunnlag av erfaringer fra anvendelsen av denne forordning 

også vil være hensiktsmessig å fastsette i kapittel X at det er 

mulig med EU-typegodkjenning av små serier. Dersom 

Kommisjonen finner det nødvendig, skal den framlegge et 

forslag om dette. 

Artikkel 79 

Kontroll av avanserte bremseanlegg 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2019 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet. 

2.  Rapporten skal omfatte en utredning av obligatorisk 

montering på motorsykler i undergruppe L3e-A1 av et 

blokkeringsfritt bremseanlegg og et supplerende kombinert 

bremseanlegg etter produsentens valg. Rapporten skal bygge på 

en vurdering av den tekniske gjennomførbarheten av et slikt 

krav, en kostnadseffektivitetsanalyse, en trafikkulykkesanalyse 

og samråd med berørte parter. Rapporten skal dessuten ta 

hensyn til eksisterende, tilknyttede europeiske og internasjonale 

standarder. 

3.  Med hensyn til rapporten fastsatt i nr. 2 skal medlems-

statene innen 31. desember 2017 framlegge for Kommisjonen 

statistikk over trafikkulykker med de berørte motorsyklene i de 

foregående fire årene, som bygger på kjøretøyklassifiseringen 

som er fastsatt i vedlegg I, og den typen av avansert bremse-

anlegg som er montert.  
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4.  På grunnlag av resultatene i rapporten skal Kommisjonen 

vurdere å framlegge et forslag til regelverk om obligatorisk 

montering av avanserte bremseanlegg på de berørte under-

gruppene av kjøretøyer. 

Artikkel 80 

Kontroll av individuelle godkjenninger av kjøretøyer 

1.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2022 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om områdene nevnt i 

nr. 3. 

2.  Rapporten skal bygge på samråd med berørte parter og 

skal ta hensyn til eksisterende, tilknyttede europeiske og 

internasjonale standarder. 

3.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2021 framlegge 

for Kommisjonen en rapport om 

a)  antallet individuelle godkjenninger som de nasjonale 

myndighetene i vedkommende medlemsstat etter  

1. januar 2016 har gitt per år til kjøretøyer i gruppe L, før 

deres første registrering, 

b)  hvilke nasjonale kriterier slike godkjenninger ble bygd på, i 

den grad disse kriteriene avvek fra de kravene som er 

obligatoriske for EU-typegodkjenning. 

4.  Rapporten skal eventuelt ledsages av forslag til regelverk, 

og skal undersøke medtakelsen av individuelle godkjenninger i 

denne forordning på grunnlag av harmoniserte krav. 

Artikkel 81 

Oppheving 

1.  Uten at det berører artikkel 77 i denne forordning 

oppheves direktiv 2002/24/EF samt direktiv 93/14/EØF, 

93/30/EØF, 93/33/EØF, 93/93/EØF, 95/1/EF, 97/24/EF, 

2000/7/EF, 2002/51/EF, 2009/62/EF, 2009/67/EF, 2009/78/EF, 

2009/79/EF, 2009/80/EF og 2009/139/EF med virkning fra  

1. januar 2016. 

2.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning og med hensyn til 

direktiv 2002/24/EF leses som angitt i sammenligningstabellen 

i vedlegg IX. 

Artikkel 82 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Fra 22. mars 2013 skal nasjonale myndigheter ikke nekte å gi 

EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av en ny 

kjøretøytype, eller forby registrering, omsetning eller ibrukta-

king av et nytt kjøretøy dersom det aktuelle kjøretøyet er i 

samsvar med denne forordning og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til denne 

forordning, dersom en produsent ber om det. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 15. januar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kjøretøyklassifisering 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L1e–L7e Alle kjøretøyer i gruppe L 1)  lengde ≤ 4 000 mm eller ≤ 3 000 mm for et L6e-B-kjøretøy eller ≤ 3 700 mm for et L7e-C-kjøretøy og 

2)  bredde ≤ 2 000 mm eller ≤ 1 000 mm for et L1e-kjøretøy eller ≤ 1 500 mm for et L6e-B- eller L7e-C-kjøretøy og 

3)  høyde ≤ 2 500 mm og 

 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L1e Lett tohjuls motorvogn 4)  to hjul og med framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en forbrenningsmotor med elektrisk tenning utgjør en del av kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

6)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W og 

8)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L1e-A Motordrevet sykkel 9)  tråsykler utstyrt med hjelpeframdriftsmiddel, der hovedformålet er å hjelpe til med pedalframdriften, og 

10)  effekten av hjelpeframdriftsmiddelet slås av når kjøretøyets hastighet er ≤ 25 km/t, og 

11)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 1000 W og 

12)  en motorsykkel med tre eller fire hjul som oppfyller de supplerende særskilte kriteriene for klassifisering i undergruppe 9)–11), klassifiseres som 

teknisk likeverdig med et tohjuls L1e-A-kjøretøy. 

L1e-B Tohjuls moped 9)  alle andre kjøretøyer i L1e-gruppen som ikke kan klassifiseres etter kriteriene 9)–12) for et L1e-A-kjøretøy. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L2e Trehjuls moped 4)  tre hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en forbrenningsmotor med elektrisk tenning eller slagvolum ≤ 500 cm3 dersom en forbrenningsmotor med 

kompresjonstenning utgjør en del av kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

6)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W og 

8)  masse i driftsferdig stand ≤ 270 kg og 

9)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L2e-P Trehjuls moped for persontransport 10)  andre L2e-kjøretøyer enn dem som oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L2e-U-kjøretøy. 

L2e-U Trehjuls moped til nyttebruk 10)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a)  lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × største breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L3e(2) Tohjuls motorsykkel 4)  to hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten og 

6)  tohjuls kjøretøy som ikke kan klassifiseres i gruppe L1e. 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L3e-A1 Motorsykkel med lav ytelse 7)  slagvolum ≤ 125 cm3 og 

8)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 11 kW og 

9)  effekt(1)/vekt-forhold ≤ 0,1 kW/kg. 

L3e-A2 Motorsykkel med mellomhøy ytelse 7)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 35 kW og 

8)  effekt(1)/vekt-forhold ≤ 0,2 kW/kg og 

9)  ikke avledet av et kjøretøy med mer enn den doble effekten(1) og 

10)  L3e-kjøretøy som ikke kan klassifiseres etter de supplerende kriteriene for klassifisering i undergruppe 7), 8) og 9) for et L3e-A1-kjøretøy. 

L3e-A3 Motorsykkel med høy ytelse 7)  alle andre L3e-kjøretøyer som ikke kan klassifiseres etter klassifiseringskriteriene for et L3e-1A- eller L3e-A2-kjøretøy. 
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Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av kjøretøyer i undergruppe L3e-A1, L3e-A2 eller L3e-A3 

L3e-AxE 

(x = 1, 2 eller 3) 

Enduromotorsykler a)  setehøyde ≥ 900 mm og 

b)  bakkeklaring ≥ 310 mm og 

c)  samlet utveksling i høyeste gir (primærutveksling × sekundærutveksling ved høyeste hastighet × sluttutveksling) ≥ 6,0 og 

d)  masse i driftsferdig stand pluss massen av framdriftsbatteriet ved elektrisk eller hybrid elektrisk framdrift ≤ 140 kg og 

e)  ingen sitteplass for en passasjer. 

L3e-AxT 

(x = 1, 2 eller 3) 

Trialmotorsykler a)  setehøyde ≤ 700 mm og 

b)  bakkeklaring ≥ 280 mm og 

c)  drivstofftankens kapasitet ≤ 4 liter og 

d)  samlet utveksling i høyeste gir (primærutveksling × sekundærutveksling ved høyeste hastighet × sluttutveksling) ≥ 7,5 og 

e)  masse i driftsferdig stand ≤ 100 kg og 

f)  ingen sitteplass for en passasjer. 

 

Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L4e Tohjuls motorsykkel med sidevogn 4)  basiskjøretøy som oppfyller kriteriene for klassifisering av et L3e-kjøretøy i grupper og undergrupper, og 

5)  basiskjøretøy utstyrt med én sidevogn og 

6)  med høyst fire sitteplasser, herunder for føreren på motorsykkelen med sidevogn, og 

7)  høyst to sitteplasser for passasjerer i sidevognen og 

8)  største masse = teknisk tillatt masse oppgitt av produsenten. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L5e Trehjuls motorsykkel 4)  tre hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  masse i driftsferdig stand ≤ 1 000 kg og 

6)  trehjuls kjøretøy som ikke kan klassifiseres som et L2e-kjøretøy, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L5e-A Trehjuls motorsykkel 7)  andre L5e-kjøretøyer enn dem som oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L5e-B-kjøretøy, og 

8)  med høyst fem sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren. 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk 7)  konstruert som et nyttekjøretøy og kjennetegnet av lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

8)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

9)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a) lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, konstruert for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L6e Lett firehjuls motorsykkel 4)  fire hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 45 km/t og 

6)  masse i driftsferdig stand ≤ 425 kg og 

7)  slagvolum ≤ 50 cm3 dersom en motor med elektrisk tenning eller slagvolum ≤ 500 cm3 dersom en motor med kompresjonstenning utgjør en del av 

kjøretøyets framdriftskonfigurasjon, og 

8)  utstyrt med høyst to sitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

Undergrupper Navn på undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel 9)  L6e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L6e-B-kjøretøy, og 

10)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 4 000 W. 

L6e-B Lett mopedbil 9)  lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

10)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 6000 W og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av et kjøretøy i undergruppen L6e-B 

L6e-BP Lett mopedbil for persontransport 11)  L6e-B-kjøretøy hovedsakelig konstruert for persontransport og 

12)  andre L6e-B-kjøretøyer enn dem som oppfyller det særskilte klassifiseringskriteriet for et L6e-BU-kjøretøy. 

L6e-BU Lett mopedbil til nyttebruk 11)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a) lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm. 
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Gruppe Navn på gruppe Felles klassifiseringskriterier 

L7e Tung firehjuls motorsykkel 4)  fire hjul og med et framdriftsmiddel som nevnt i artikkel 4 nr. 3 og 

5)  masse i driftsferdig stand: 

a)  ≤ 450 kg for persontransport, 

b)  ≤ 600 kg for godstransport. 

og 

6)  L7e-kjøretøy som ikke kan klassifiseres som et L6e-kjøretøy, og 

Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-B- eller L7e-C-kjøretøy, og 

8)  kjøretøy konstruert utelukkende for persontransport og 

9)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-A1 A1 tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

10)  høyst to salsitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

11)  styre. 

L7e-A2 A2 tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

10)  L7e-A-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-A1-kjøretøy, og 

11)  høyst to sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-B Tung terrenggående firehjuls 

motorsykkel 

7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-C-kjøretøy, og 

8)  bakkeklaring ≥ 180 mm og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-B1 Terrenggående firehjuls motorsykkel 9)  høyst to salsitteplasser, herunder sitteplassen for føreren, og 

10)  utstyrt med styre og 

11)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 90 km/t og 

12)  forhold akselavstand/bakkeklaring ≤ 6. 

L7e-B2 Side-by-side-buggy 9)  annet L7e-B-kjøretøy enn et L7e-B1-kjøretøy og 

10)  høyst tre sitteplasser som ikke er saler, derav to som er plassert ved siden av hverandre, herunder sitteplassen for føreren, og 

11)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

12)  forhold akselavstand/bakkeklaring ≤ 8. 
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Undergruppe Navn på undergruppe Supplerende kriterier for klassifisering i undergrupper 

L7e-C Tung mopedbil 7)  L7e-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-B-kjøretøy, og 

8)  største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt(1) ≤ 15 kW og 

9)  kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ≤ 90 km/t og 

10)  lukket fører- og passasjerkupé, med adgang fra høyst tre sider, og 

Under-undergrupper Navn på under-undergrupper Kriterier for klassifisering i under-undergrupper i tillegg til kriteriene for klassifisering av et kjøretøy i undergruppen L7e-C 

L7e-CP Tung mopedbil for persontransport 11)  L7e-C-kjøretøy som ikke oppfyller de særskilte klassifiseringskriteriene for et L7e-CU-kjøretøy, og 

12) høyst fire sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

L7e-CU Tung mopedbil til nyttebruk 11)  utelukkende konstruert for godstransport, med en åpen eller lukket, praktisk talt plan og horisontal lasteplattform som oppfyller følgende kriterier: 

a)  lengdelastepl. × breddelastepl. ≥ 0,3 × lengdekjøretøy × breddekjøretøy eller 

b)  et tilsvarende lasteområde som definert over, konstruert for montering av maskiner og/eller utstyr, og 

c)  konstruert med et lasteområde som er klart atskilt med en fast skillevegg fra det området som er avsatt til personer i kjøretøyet, og 

d)  lasteområdet skal kunne bære et volum som minst tilsvarer en kube med en kantlengde på 600 mm, og 

12)  høyst to sitteplasser som ikke er saler, herunder sitteplassen for føreren. 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG II 

Uttømmende liste over krav i forbindelse med EU-typegodkjenning av kjøretøyer(3) 

Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A L7e-B L7e-C 

A KRAV TIL MILJØPRESTAJON OG FRAMDRIFTSYTELSE 

1 

23 og 24 

miljøprøvingsprosedyrer knyttet til eksosutslipp, fordampingsutslipp, klimagass-

utslipp, drivstofforbruk og referansedrivstoff 

 X X X X X X X X X X X X 

2 høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment, største kontinuerlige 

samlede motoreffekt ved framdrift 

 X X X X X X X X X X X X 

3 prøvingsprosedyrer for lyd  X X X X X X X X X X X X 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

B KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

1 22 signalhorn   X X X X X X X X X X X X X 

2 bremsing, herunder blokkeringsfrie og kombinerte 

bremseanlegg 

 X X X X X X X X X X X X X X 

3 elektrisk sikkerhet  X X X X X X X X X X X X X X 

4 krav til produsentens erklæring om holdbarhetsprøving 

av systemer, deler og utstyr for funksjonssikkerhet 

 X X X X X X X X X X X X X X 

5 vernekonstruksjoner foran og bak    IF   IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

6 ruter, vindusviskere og vindusspyler og avisings- og 

avduggingsinnretninger 

  IF IF IF IF IF X IF X IF IF IF IF X 

7 førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking 

av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

  X X X X X X X X X X X X X 

8 montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder 

automatisk lystenning 

 X X X X X X X X X X X X X X 

9 sikt bakover   X X X X X X X X X X X X X 

10 veltevern (ROPS)              X  

11 bilbeltefester og bilbelter    IF    X IF IF IF X  X X 

12 sitteplasser (saler og seter)  X X X X X X X X X X X X X X 

13 styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper  X X X X X X X X X X X X X X 

14 montering av dekk  X X X X X X X X X X X X X X 

15 skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plasse-

ring på kjøretøyet 

   IF    IF IF IF IF IF X X IF 

16 vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hode-

støtter og kjøretøyets dører 

   IF   IF IF IF IF  IF  IF IF 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

17  største kontinuerlige nominelle effekt og/eller begrens-

ning av konstruksjonshastighet 

 X X X IF IF   X X X X X X X 

18 kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet  X X X X X X X X X X X X X X 
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Nr. Artikkel Område Rettsakt Kjøretøygrupper 

    L1e-A L1e-B L2e L3e L4e L5e-A L5e-B L6e-A L6e-B L7e-A1 L7e-A2 L7e-B1 L7e-B2 L7e-C 

C1 KRAV TIL KJØRETØYETS OPPBYGGING OG ALMINNELIGE TYPEGODKJENNINGSKRAV 

1 20 tiltak mot ulovlige inngrep  X X X X X X X X X X X X X X 

2 25 bestemmelser om framgangsmåter for typegodkjenning  X X X X X X X X X X X X X X 

3 33 krav til produksjonssamsvar  X X X X X X X X X X X X X X 

4 18 koplinger og fester  IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

5 18 sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk  X X X X X X X X X X X X X X 

6 18 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  X X X X X X X X X X X X X X 

7 18 utvendige utstikkende deler  X X X X X X X X X X X X X X 

8 18 oppbevaring av drivstoff  IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF 

9 18 lasteplattformer    IF    X  IF   IF IF IF 

10 18 masser og dimensjoner  X X X X X X X X X X X X X X 

11 21 egendiagnosesystem     X X X X X X X X X X X 

12 18 håndtak og fotstøtter for passasjerer   X IF IF IF IF IF X  IF IF IF IF  

13 18 monteringssted for kjennemerke   X X X X X X X X X X X X X X 

14 18 opplysninger om reparasjon og vedlikehold  X X X X X X X X X X X X X X 

15 18 parkeringsstøtter  X X  X           

C2 KRAV TIL TEKNISKE INSTANSER 

16 65 kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske 

instanser 

               

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG III 

Begrensninger for små serier 

Kjøretøy(under)gruppe Navn på kjøretøy(under)gruppe 

Små serier 

(enheter av hver type tilgjengelig på markedet, registrert eller tatt i 

bruk per år) 

L1e-A Motordrevet sykkel 

50 L1e-B Tohjuls moped 

L2e Trehjuls moped 

L3e Tohjuls motorsykkel 75 

L4e Tohjuls motorsykkel med 

sidevogn 

150 

L5e-A Trehjuls motorsykkel 75 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til 

nyttebruk 

150 

L6e-A Lett veigående firehjuls 

motorsykkel 

30 

L6e-B Lett mopedbil 150 

L7e-A Tung veigående firehjuls 

motorsykkel 

30 

L7e-B Tung terrenggående firehjuls 

motorsykkel 

50 

L7e-C Tung mopedbil 150 
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VEDLEGG IV 

Tidsplan for anvendelse av denne forordning ved typegodkjenning 

Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til miljøprestasjon og fram-

driftsytelse, som oppført i vedlegg II 

del A 

    

1.1. Type I-prøving, eksosutslipps-

prøving etter kaldstart 

— — — — 

1.1.1. Prøvingssyklus — — — — 

1.1.1.1. Type I-prøving, ECE R 47-prøvings-

syklus 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.1.2. Type I-prøving, ECE R 40 (med 

ekstra bykjøringssyklus dersom 

relevant) 

L5e-B, L7e-B, 

L7e-C 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.1.3. Type I-prøving, WMTC, trinn 2 L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.1.4. Type I-prøving, revidert WMTC-

basert prøvingssyklus 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.1.2. Type I-prøving, grenseverdier for 

eksosutslipp 

 — — — 

1.1.2.1. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.1.2.2. Euro 4: Vedlegg VI del A1 L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.1.2.3. Euro 5: Vedlegg VI del A2 L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.2. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

    

1.2.1. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.2.2. Type II-prøving, utslippsprøving ved 

(økt) tomgang / fri akselerasjon 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.3. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

    

1.3.1. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.3.2. Type III-prøving, nullutslipp av 

veivhusgasser 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.4. Type IV-prøving, fordampings-

utslipp 

 — — — 

1.4.1. Permeabilitetsprøving av drivstoff-

tank 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2017  
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1.4.2. Permeabilitetsprøving av drivstoff-

tank 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2016  

1.4.3. SHED-prøvingsprosedyre L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017  

1.4.4. SHED-prøvingsprosedyre L6e-A 1.1.2017 1.1.2018  

1.4.5. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C1 

L3e, L4e, L5e-

A, L7e-A 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.4.6. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C1 

L6e-A 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.4.7. SHED-prøving eller permeasjons-

prøving av drivstofftank, i påvente 

av at undersøkelsesresultatene nevnt 

i artikkel 23 nr. 4 og 5 foreligger 

L1e-A, L1e-B, 

L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e-B, 

L7e-C 

1.1.2020 1.1.2021  

1.4.8. Grenseverdier for SHED-prøving, 

vedlegg VI del C2, i påvente av at 

undersøkelsesresultatene nevnt i 

artikkel 23 nr. 4 og 5 foreligger 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.5. Type V-prøving, holdbarhets-

prøving(3) 

    

1.5.1. Euro 4 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.5.2. Euro 4 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.5.3. Euro 5 holdbarhet i kilometer, 

vedlegg VII del A og B 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.6. En type VI-prøving er ikke blitt 

fastsatt 

— — — — 

1.7. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

  —  

1.7.1. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.7.2. Type VII-prøving, fastsettelse og 

rapportering av klimagassutslipp / 

drivstoff- eller energiforbruk 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

1.8. Type VIII-prøving, OBD-

miljøprøving 

 — —  

1.8.1. OBD I-funksjonskrav L3e, L4e, L5e-

A, L6e-A, L7e-

A 

1.1.2016, for L6e-

A: 1.1.2017 

1.1.2017, for L6e-

A: 1.1.2018 

31.12.2020 

OBD I-miljøprøvingsprosedyre (type 

VIII-prøving) 

OBD I-grenseverdier for 

miljøprøving, vedlegg VI del B1 
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

1.8.2. OBD I-funksjonskrav L3e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

OBD I-miljøprøvingsprosedyre (type 

VIII-prøving) 

 

OBD I-grenseverdier for miljø-

prøving, vedlegg VI del B2 

 

1.8.3. OBD II-funksjonskrav, i påvente av 

artikkel 23 nr. 4 og 5 

L3e, L5e-A, 

L6e-A, L7e-A 

1.1.2020 1.1.2021  

OBD II-miljøprøvingsprosedyrer 

(type VIII-prøving ), i påvente av 

artikkel 23 nr. 4 og 5 

 

OBD II-grenseverdier for miljø-

prøving, vedlegg VI del B2, i 

påvente av artikkel 23 nr. 4 og 5 

 

1.9. Type IX-prøving, lydnivå(3)     

1.9.1. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier vedlegg VI 

del D 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 

1.9.2. Framgangsmåte for prøving av 

lydnivå og grenseverdier(3), vedlegg 

VI del D 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 

1.9.3. UN-ECE-reglementer nr. 9, 41, 63, 

92 og grenseverdier i vedlegg VI  

del D 

L1e–L7e    

1.9.4. UN-ECE-reglementer nr. 9, 41, 63, 

92 og tilhørende nye grenseverdier 

foreslått av Kommisjonen 

L1e–L7e 1.1.2020 1.1.2021  

1.10. Prøving av og krav til framdrifts-

ytelse med hensyn til høyeste 

konstruksjonshastighet, største 

dreiemoment, største kontinuerlige 

nominelle effekt eller nettoeffekt og 

største toppeffekt 

    

1.10.1. Prøving av og krav til fram-

driftsytelse 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

1.10.2. Prøving av og krav til fram-

driftsytelse 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  
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Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

2. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

    

2.1. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

2.2. Anvendelse av delegert rettsakt på 

krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, som oppført i vedlegg II 

del B(3) 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

2.3. Vedlegg VIII, forbedrede sikkerhets-

funksjoner(3) 

 — —  

2.3.1. Automatisk lystenning L1e–L7e 1.1.2016 1.1.2016  

2.3.2. Innretning for sikker kurvekjøring 

(differensial eller tilsvarende) 

L1e–L7e 1.1.2016 1.1.2017  

2.3.3. Avansert bremseanlegg, obligatorisk 

montering 

L3e 1.1.2016 1.1.2017 — 



Nr. 18/194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

3. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

    

3.1. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

3.2. Anvendelse av delegert rettsakt om 

krav til kjøretøyets konstruksjon, 

som oppført i vedlegg II del C1(3) 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/195 

 

Nummer Beskrivelse (Under)gruppe 
Obligatorisk for 

nye kjøretøytyper 

Obligatorisk for 

eksisterende 

kjøretøytyper 

Siste dato for 

registrering av 

kjøretøyer som 

oppfyller 

kravene 

4. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

    

4.1. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018  

4.2. Anvendelse av gjennomførings-

rettsakt om administrative krav 

L3e, L4e, L5e, 

L7e 

1.1.2016 1.1.2017  

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG V 

A)  Prøvingsprosedyrer for og prøvingskrav til miljøprestasjon 

Kjøretøyer i gruppe L kan typegodkjennes bare dersom de oppfyller følgende krav til miljøprestasjon: 

Prøvings-

type 
Beskrivelse Krav: grenseverdier 

Kriterier for klassifisering i undergrupper i tillegg til artikkel 2 og 

vedlegg I 
Krav: prøvingsprosedyrer 

I Eksosutslipp etter kaldstart Vedlegg VI del A Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

II — ET eller hybrid(5) utstyrt med 

ET: utslipp ved tomgang og økt 

tomgangsturtall 

— KT eller hybrid med KT-motor: 

prøving ved fri akselerasjon 

Direktiv 2009/40/EF(6)   

III Utslipp av veivhusgasser Nullutslipp, lukket veivhus. Ingen utslipp av veivhusgasser 

skal slippes direkte ut i omgivelsesluften fra noe kjøretøy i 

dets levetid. 

  

IV Fordampingsutslipp Vedlegg VI del C   

V De forurensningsreduserende 

innretningenes holdbarhet 

Vedlegg VI og VII   

VI En type VI-prøving er ikke blitt 

fastsatt 

Ikke relevant  Ikke relevant 

VII CO2-utslipp, drivstofforbruk og/eller 

forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde 

Måling og rapportering, ingen grenseverdier for typegod-

kjenning 

Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

VIII OBD-miljøprøvinger Vedlegg VI del B Globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 2 kapittel 6.3. 

Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med en forbrenningsmotor med et 

slagvolum på < 50 cm3 og kjører med en hastighet på vmaks < 50 km/t, 

skal anses som kjøretøyer i gruppe I. 

 

IX Lydnivå Vedlegg VI del D Når UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 eller 92 erstatter EUs egne krav 

som er fastsatt i den delegerte rettsakten om krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, skal kriteriene om klassifisering i (under)grupper 

fastsatt i disse UN-ECE-reglementene (vedlegg 6) velges ut med 

henvisning til type IX-prøving av lydnivå. 
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B)  Anvendelse av prøvingskrav til miljøprestasjon ved godkjenning og utvidelser 

 

Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, herunder 

hybridkjøretøyer 
Kjøretøy med 

bare elektrisk 

drift eller 

kjøretøy som 

drives 

framover med 

trykkluft (CA) 

Kjøretøy som 

bruker 

hydrogenbrensel-

celle 

Én type drivstoff(20) To typer drivstoff Blandingsdrivstoff 
Blandingsdrivst

off 

Én type 

drivstoff 

Bensin 

(E5)(21) 
LPG NG/biometan H2 

Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) NG/biometan Diesel (B5) 

Diesel (B5) 

LPG NG/biometan H2 Etanol (E85) H2NG Biodiesel 

Type I-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type I-

prøving(19) 

Partikkelmasse 

(bare Euro 5)(6) 

Ja Nei Nei Nei Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Nei Ja 

(bare B5) 

Ja Nei / Ja for 

CA 

Nei 

Type II-

prøving(19), 

herunder 

røyktetthet bare 

for KT 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type III-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei 

Type IV-

prøving(19) 

Ja Nei Nei Nei Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Type V-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type VII-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja 

(begge 

drivstoffer) 

Ja Ja 

(bare 

energifor-

bruk) 

Ja 

(bare 

drivstoffor-

bruk) 
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Kjøretøyer med motor med elektrisk tenning, herunder hybridkjøretøyer 

Kjøretøyer med motor med 

kompresjonstenning, herunder 

hybridkjøretøyer 
Kjøretøy med 

bare elektrisk 

drift eller 

kjøretøy som 

drives 

framover med 

trykkluft (CA) 

Kjøretøy som 

bruker 

hydrogenbrensel-

celle 

Én type drivstoff(20) To typer drivstoff Blandingsdrivstoff 
Blandingsdrivst

off 

Én type 

drivstoff 

Bensin 

(E5)(21) 
LPG NG/biometan H2 

Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) Bensin (E5) NG/biometan Diesel (B5) 

Diesel (B5) 

LPG NG/biometan H2 Etanol (E85) H2NG Biodiesel 

Type VIII-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare bensin) 

Ja 

(bare NG/ 

biometan) 

Ja 

(bare B5) 

Ja Nei Nei 

Type IX-

prøving(19) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei(20) 

Ja for CA 

Nei(20) 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VI 

Utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer, OBD-grenseverdier og grenseverdier for lydnivå for typegodkjenning og produksjonssamsvar 

A)  Grenseverdier for eksosutslipp etter kaldstart 

A1)  Euro 4 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – hydro-

karboner samlet 

(THC) 

Masse – nitro-

genoksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    L1 (mg/km) L2 (mg/km) L3 (mg/km) L4 (mg/km)  

L1e-A Motordrevet sykkel ET/KT/hybrid Euro 4 560 100 70  ECE R47 

L1e-B Tohjuls moped ET/KT/hybrid Euro 4 1 000 630 170 — ECE R47 

L2e Trehjuls moped ET/KT/hybrid Euro 4 1 900 730 170 — ECE R47 

L3e 

L4e(7) 

L5e-A 

L7e-A 

— Tohjuls motorsykkel med og uten 

sidevogn 

— Trehjuls motorsykkel 

— Tung veigående firehjuls motorsykkel 

ET/ET-hybrid, vmaks < 130 km/t Euro 4 1 140 380 70 — WMTC, trinn 2 

ET/ET-hybrid, vmaks ≥ 130 km/t Euro 4 1 140 170 90 — WMTC, trinn 2 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 300 80(8) WMTC, trinn 2 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk ET/ET-hybrid Euro 4 2 000 550 250 — ECE R40 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R40 

L6e-A 

L6e-B 

Lett veigående firehjuls motorsykkel 

Lett mopedbil 

ET/ET-hybrid Euro 4 1 900 730 170  ECE R47 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R47 

L7e-B 

L7e-C 

Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 

Tung mopedbil 

ET/ET-hybrid Euro 4 2 000 550 250 — ECE R40 

KT/KT-hybrid Euro 4 1 000 100 550 80(8) ECE R40 
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A2)  Euro 5 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå(4) 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet 

(THC) 

Masse – ikke-

metanholdige 

hydrokarboner 

(NMHC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    L1 (mg/km) L2A (mg/km) L2B (mg/km) L3 (mg/km) L4 (mg/km)  

L1e-A Motordrevet sykkel ET/KT/hybrid Euro 5 500 100 68 60 4,5(9) Revidert 

WMTC(10) 

L1e-B–L7e Alle andre kjøretøyer i gruppe L ET/ET-hybrid Euro 5 1 000 100 68 60 4,5(9) Revidert 

WMTC 

KT/KT-hybrid 500 100 68 90 4,5 Revidert 

WMTC 
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B)  Utslippsgrenseverdier for egendiagnosesystem 

B1)  Euro 4, OBD trinn I 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – hydrokarboner 

samlet 

(THC) 

Masse – nitrogen-

oksider 

(NOx) 

Prøvingssyklus 

    OT1 (mg/km) OT2 (mg/km) OT3 (mg/km)  

L6e-A — Lett veigående firehjuls motorsykkel ET, KT eller hybrid Euro 4 3 610 2 690 850 ECE R47 

L3e(5) 

L4e(7) 

L5e-A 

L7e-A 

— Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

— Trehjuls motorsykkel 

— Tung veigående firehjuls motorsykkel 

ET/ET-hybrid, vmaks < 130 km/t Euro 4 2 170 1 400 350 WMTC, trinn 2 

ET/ET-hybrid, vmaks ≥ 130 km/t 2 170 630 450 WMTC, trinn 2 

KT/KT-hybrid 2 170 630 900 WMTC, trinn 2 

B2)  Euro 5, OBD trinn I og OBD trinn II(4) 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 

Masse – karbon-

monoksid 

(CO) 

Masse – ikke-

metanholdige 

hydrokarboner 

(NMHC) 

Masse – nitrogen-

oksider 

(NOx) 

Masse – partikler 

(PM) 
Prøvingssyklus 

    OT1 (mg/km) OT2 (mg/km) OT3 (mg/km) OT4 (mg/km)  

L3e–L7e(6) Alle kjøretøyer i gruppe L unntatt gruppe 

L1e og L2e 

ET/ET-hybrid Euro 5 1 900 250 300 50 Revidert WMTC 

KT/KT-hybrid Euro 5 1 900 320 540 50 Revidert WMTC 
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C)  Grenseverdier for fordampingsutslipp 

C1)  Euro 4 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 
Masse – hydrokarboner samlet (THC) 

(mg/prøving) 
Prøvingssyklus 

L3e 

L4e(7) 

Tohjuls motorsykkel(13) med og uten sidevogn ET(11) Euro 4 2 000 SHED 

L5e-A Trehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel ET(11) Euro 4 
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C2)  Euro 5 

Kjøretøygruppe(12) Navn på kjøretøygruppe Framdriftsgruppe Euro-nivå 
Permeasjonsprøving 

(mg/m2/dag) 

Samlet masse av hydrokarboner 

(THC) i SHED-prøving 

(mg/prøving) 

    Drivstofftank Drivstoffrør Kjøretøy 

L1e-A Motordrevet sykkel ET(11) Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L1e-B Tohjuls moped Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L2e Trehjuls moped Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L3e 

L4e(7) 

Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn Euro 5   1 500 

L5e-A Trehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L6e-B Lett mopedbil Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel Euro 5   1 500 

L7e-B Terrenggående firehjuls motorsykkel Euro 5 1 500 15 000 1 500 

L7e-C Tung mopedbil Euro 5 1 500 15 000 1 500 
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D)  Grenseverdier for lydnivå – Euro 4 og Euro 5 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 
Euro 4-lydnivå(14) 

(dB(A)) 
Euro 4-prøvingsprosedyre(16) 

Euro 5-lydnivå(15) 

(dB(A)) 
Euro 5-prøvingsprosedyre 

L1e-A Motordrevet sykkel 63 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 63  UN-ECE-reglement nr. 63 

L1e-B Tohjuls moped vmaks ≤ 25 km/t 66  

Tohjuls moped vmaks ≤ 45 km/t 71  

L2e Trehjuls moped 76 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L3e Tohjuls motorsykkel 

Slagvolum ≤ 80 cm3 

75 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 41  UN-ECE-reglement nr. 41 

UN-ECE-reglement nr. 9 

Tohjuls motorsykkel 

80 cm3 < slagvolum ≤ 175 cm3 

77  

Tohjuls motorsykkel 

Slagvolum > 175 cm3 

80  

L4e Tohjuls motorsykkel med sidevogn 80  

L5e-A Trehjuls motorsykkel 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L5e-B Trehjuls motorsykkel til nyttebruk 80  

L6e-A Lett veigående firehjuls motorsykkel 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L6e-B Lett mopedbil 80 Delegert rettsakt / UN-ECE-reglement nr. 9  UN-ECE-reglement nr. 9 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 80  

L7e-B Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 80  

L7e-C Tung mopedbil 80  

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VII 

De forurensningsreduserende innretningenes holdbarhet 

A)  Holdbarhet i kilometer for kjøretøyer i gruppe L 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 
Euro 4 holdbarhet i kilometer (km) og Euro 5  

holdbarhet i kilometer(4) (km) 

L1e-A —  Motordrevet sykkel 
5 500 

L3e-AxT (x = 1, 2 eller 3) —  Tohjuls trialmotorsykkel 

L1e-B —  Tohjuls moped 

11 000 

L2e —  Trehjuls moped 

L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3) —  Tohjuls enduromotorsykkel 

L6e-A —  Lett veigående firehjuls motorsykkel 

L7e-B —  Tung terrenggående firehjuls motorsykkel 

L3e —  Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

20 000 

L4e(7) (vmaks < 130 km/t) 

L5e —  Trehjuls motorsykkel 

L6e-B —  Lett mopedbil 

L7e-C —  Tung mopedbil 

L3e Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn 

35 000 L4e(7) (vmaks ≥ 130 km/t) 

L7e-A Tung veigående firehjuls motorsykkel 

B)  Forringelsesfaktorer (DF) 

Kjøretøygruppe Navn på kjøretøygruppe 

Euro 4 

DF (-) 

DF (-) 

Euro 5 

DF+(4) (-) 

  CO HC NOx PM CO THC NMHC NOx PM(17) (4) 

       ET KT(18) ET KT ET KT KT 

L1e–L7e Alle 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,0 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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VEDLEGG VIII 

Forbedrede krav til funksjonssikkerhet(21) 

Emne Krav 

Obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg a)  nye motorsykler(22) i undergruppe L3e-A1 som gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk, skal 

utstyres med enten et blokkeringsfritt eller et kombinert 

bremseanlegg eller begge typer avanserte bremseanlegg, 

etter kjøretøyprodusentens valg, 

b)  nye motorsykler i undergruppe L3e-A2 og L3e-A3 som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk, 

skal utstyres med et blokkeringsfritt bremseanlegg. 

Unntak: 

L3e-AxE (x = 1, 2 eller 3, tohjuls enduromotorsykler) og L3e-

AxT (x = 1, 2 eller 3, tohjuls trialmotorsykler) er unntatt fra 

obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg. 

Sikker kurvekjøring på veier med hardt dekke Kjøretøyer i gruppe L skal utformes slik at hvert hjul på ethvert 

tidspunkt kan rotere med forskjellig hastighet for å oppnå sikker 

kurvekjøring på veier med hardt dekke. Dersom et kjøretøy er 

utstyrt med en låsbar differensial, må den være konstruert slik at 

den vanligvis er ulåst. 

Forbedret synlighet for kjøretøy og fører gjennom 

automatisk lystenning 

For å forbedre synligheten skal kjøretøyer i gruppe L utstyres 

med følgende: 

a)  for kjøretøyer i gruppe L1e: lys- og lyssignalinnretninger i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 74 rev. 2, som krever 

at lyssystemet tennes automatisk, 

b)  for kjøretøyer i gruppe L3e: etter kjøretøyprodusentens valg, 

enten lys- og lyssignalinnretninger i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 53 rev. 2 og endring 1 og 2 av denne eller 

kjørelys i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 87 rev. 2 og 

endring 1 og 2 av denne, 

c)  for alle andre undergrupper av kjøretøyer i gruppe L: et 

lyssystem som slår seg på automatisk, eller etter produ-

sentens valg, kjørelys som slår seg på automatisk(23). 
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Emne Krav 

Elektrisk sikkerhet (vedlegg II del B 3) Kjøretøyer i gruppe L skal med hensyn til det elektriske fram-

driftssystemet når de er utstyrt med én eller flere trekkmotorer 

som drives av elektrisk kraft og ikke er permanent tilkoplet 

strømnettet, samt høyspenningskomponenter og -systemer som er 

galvanisk tilkoplet høyspenningsbussen i det elektriske fram-

driftssystemet, være konstruert for å unngå eventuelle risikoer for 

den elektriske sikkerheten i samsvar med de relevante kravene i 

UN-ECE-reglement nr. 100 og ISO 13063. 

Krav til produsentens erklæring om holdbar-

hetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

avgjørende for funksjonssikkerheten (vedlegg II del 

B 4) 

Kjøretøyprodusenten skal erklære at kjøretøyer som er produsert 

i samsvar med artikkel 22 nr. 2, skal kunne tåle normal bruk som 

beregnet for minst den kjørestrekningen som er angitt nedenfor, 

innen fem år etter den første registreringen. 

Strekningen skal være 1,5 ganger strekningen som er fastsatt i 

vedlegg VII i direkte forbindelse med den aktuelle kjøretøy-

gruppen og det utslippsnivået (dvs. Euro-nivå) som kjøretøyet 

skal typegodkjennes i henhold til. Den påkrevde strekningen skal 

imidlertid ikke overstige 60 000 km for noen kjøretøygruppe. 

Krav til vernekonstruksjoner foran og bak (vedlegg 

II del B 5) 

Kjøretøyer i gruppe L skal med hensyn til vernekonstruksjoner 

foran og bak være konstruert for å unngå spisse deler, skarpe 

kanter eller utstikkende deler som myke trafikanter kan bli truffet 

av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen for 

sårskader på slike trafikanter ved kollisjoner. 

Dette får anvendelse på konstruksjonen både foran og bak på 

kjøretøyet. 

Bilbeltefester og bilbelter (vedlegg II del B 10) Obligatoriske krav til bilbeltefester og montering av bilbelter på 

kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e and L7e som er utstyrt med 

karosseri. 

Krav til vern av passasjerer, herunder innvendig 

utstyr og kjøretøyets dører (vedlegg II del B 15) 

Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med 

karosseri, skal være konstruert for å unngå spisse deler, skarpe 

kanter eller utstikkende deler som sannsynligvis vil øke 

alvorlighetsgraden av skader på føreren eller passasjerene. 

Kjøretøyer som er utstyrt med dører, skal være konstruert slik at 

det sikres at disse dørene er montert med relevante låser og 

hengsler. 

Krav til kjøretøykonstruksjonens motstands-

dyktighet (vedlegg II del B 7) 

Kjøretøyprodusenten skal erklære at i tilfelle tilbakekalling på 

grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko, vil på anmodning en 

særskilt analyse av kjøretøyets konstruksjon, komponenter 

og/eller deler ved hjelp av tekniske beregninger, virtuelle 

prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving omgående bli stilt til 

rådighet for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen. Det 

skal ikke gis noen typegodkjenning av kjøretøyet dersom det er 

grunn til å tvile på at kjøretøyprodusenten er i stand til å 

framlegge en slik analyse. 

NB: Se slutten av vedlegg VIII for en oversikt over merknadene til vedleggene. 
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Forklarende merknader til vedlegg I–VIII 

(1)  Effektgrensene i vedlegg I er basert på største kontinuerlige nominelle effekt for kjøretøyer med elektrisk drift og 

største nettoeffekt for kjøretøyer som drives med en forbrenningsmotor. Et kjøretøys vekt anses å være lik dets 

masse i driftsferdig stand. 

(2)  Underinndeling av kjøretøyer i gruppe L3e avhengig av om de har en konstruksjonshastighet på mindre enn eller 

lik 130 km/t eller mer enn 130 km/t, er uavhengig av kjøretøyets underinndeling etter framdriftsytelse i gruppe 

L3e-A1 (selv om det ikke er sannsynlig at de vil komme opp i 130 km/t), L3e-A2 eller L3e-A3. 

(3) «X» betyr at det i denne forordning fastsettes obligatoriske krav med hensyn til det berørte området og den 

berørte gruppen, der de detaljerte kravene er fastsatt i artiklene og dokumentene som det vises til i denne tabellen. 

«IF» betyr «dersom montert». Dersom systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten som det vises 

til i tabellen, monteres på kjøretøyet fordi det er obligatorisk bare for enkelte av kjøretøyene som hører inn under 

denne gruppen, skal den eller det oppfylle kravene fastsatt i de delegerte rettsaktene og gjennomførings-

rettsaktene. På samme måte skal systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten oppfylle kravene 

fastsatt i de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene dersom kjøretøyprodusenten frivillig velger å 

utstyre kjøretøyet med systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten. 

Dersom et felt i tabellen forblir tomt, betyr det at det i denne forordning ikke fastsettes krav med hensyn til det 

berørte området og den berørte gruppen. 

(4)  Se artikkel 23 nr. 4 og 5. 

(5)  Dersom (hybrid)motoren(e) er utstyrt med en stopp/start-funksjon, må produsenten sikre at forbrenningsmotoren 

går på tomgang og med økt tomgangshastighet. Kjøretøyet må kunne gjennomgå prøving ved fri akselerasjon 

dersom framdriftsmiddelet omfatter en motor med kompresjonstenning. 

(6)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner og deres 

tilhengere (EUT L 141 av 6.6.2009, s. 12). 

(7)  Bare basiskjøretøyet, tohjulsmotorsykkelen som sidevognen er montert på, må overholde de gjeldende utslipps-

grenseverdiene. 

(8)  Bare motorer med kompresjonstenning, også dersom et hybridkjøretøy omfatter en motor med kompresjons-

tenning. 

(9)  Gjelder bare for bensinmotorer med direkte innsprøyting (DI). 

(10)  Undersøkelsen av miljøvirkning som er nevnt i artikkel 23 nr. 4 og 5, vil også omfatte en rapport om muligheten 

for at andre kjøretøyer i gruppe L enn kjøretøyer i gruppe L3e, L5e-A og L7e-A kan gjennomgå utslippsprøving 

etter en revidert WMTC. 

(11)  Kompresjonsmotorer som drives med bensin, bensinblandinger eller etanol. 

(12)  Kostnadseffektiviteten ved reduksjon av fordampingsutslipp vil bli vurdert i undersøkelsen av miljøvirkning som 

skal utføres for Kommisjonen, som nevnt i artikkel 23 nr. 4 og 5. En mulig kostnadseffektiv prøving av drivstoff-

tankers og drivstoffrørs permeasjon vil i undersøkelsen bli vurdert som et alternativ til SHED-prøvingen av 

kjøretøyer i de undergruppene som ennå ikke omfattes av prøving med hensyn til fordampningsutslipp  

(se artikkel 23 nr. 4 og 5). 

(13)  vmaks ≥ 130 km/t. 

(14)  Fram til Unionen tiltrer UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 og vedtar disse reglementene i UN-ECE WP29 og 

i Unionen, herunder de tilhørende likeverdige lydgrensene for Euro 4-standarden (f.eks. som fastsatt i vedlegg 6 

til UN-ECE-reglement nr. 41 for motorsykler i gruppe L3e og L4e), skal kjøretøyer i gruppe L overholde 

grenseverdiene oppført i vedlegg VI del D. Når UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92 er vedtatt av Unionen, blir 

disse obligatoriske, herunder lydgrenser som er likeverdige med grenseverdiene oppført i vedlegg VI del D, og 

erstatter prøvingsprosedyrene i den delegerte rettsakten om krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse. 

(15)  Euro 5-lydgrensene som skal fastsettes, skal endres i en egen rettsakt vedtatt etter den ordinære regelverks-

prosessen fastsatt i artikkel 294 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

(16)  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne forordning inneholder framgangsmåten for lydprøving og vil bli 

erstattet av UN-ECE-reglement nr. 9, 41, 63 og 92. 

(17)  Bare for motorer med elektrisk tenning og direkte innsprøyting og motorer med kompresjonstenning. 

(18)  Gjelder også for hybridkjøretøyer. 

(19)  Se vedlegg V for beskrivelse av prøvingstype, henvisningene til grenseverdiene og prøvingsprosedyrene for 

prøving av type I–IX.  
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(20)  For kjøretøyer med elektrisk eller hybridelektrisk drift er det bare fastsatt lydkrav for stillegående kjøretøyer. 

(21)  Se vedlegg IV for anvendelsesdatoer for forbedrede sikkerhetskrav. 

(22)  Kjøretøyer i gruppe L4e (motorsykler med sidevogn) er unntatt fra krav a) og b) om obligatorisk montering av 

avanserte bremseanlegg. 

(23)  For at en forbrenningsmotor skal kunne startes, kan lyssystemet slås av når motoren settes i gang i et sammen-

hengende tidsrom på høyst 10 sekunder. 
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VEDLEGG IX 

Sammenligningstabell 

(som nevnt i artikkel 81) 

Direktiv 2002/24/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 1 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 2 og 3 Artikkel 2 nr. 1, artikkel 4 og vedlegg I 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 26 og 27 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1 og 2, artikkel 18 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 29 nr. 1 og artikkel 33 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 33 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 33 nr. 1 og 3 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 29 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 29 nr. 10 og artikkel 30 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 29 nr. 10 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 29 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 29 nr. 5 

Artikkel 6 nr. 2 første ledd Artikkel 29 nr. 7 

Artikkel 6 nr. 2 annet ledd Artikkel 29 nr. 8 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd Artikkel 38 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 38 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 2 — 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 56 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 56 nr. 2 første ledd 

Artikkel 7 nr. 6 Artikkel 56 nr. 2 annet ledd 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 39 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 39 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 og artikkel 37 nr. 4 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 34 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 34 nr. 1 og 3 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 35 og 36 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/211 

 

Direktiv 2002/24/EF Denne forordning 

Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 37 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 49 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 49 nr. 6 

Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 49 nr. 7 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 48 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 67 nr. 1 og artikkel 64 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) ii) — 

Artikkel 14 nr. 2 første ledd — 

Artikkel 14 nr. 2 annet ledd Artikkel 63 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 1 og 2 Artikkel 6 nr. 2 og 3 

Artikkel 15 nr. 3 første ledd bokstav a) i) Artikkel 42 

Artikkel 15 nr. 3 første ledd bokstav a) ii) Artikkel 2 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 15 nr. 3 annet ledd — 

Artikkel 15 nr. 3 bokstav b) — 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 16 nr. 1 og 2 Artikkel 44 

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 40 

Artikkel 17 Artikkel 72, 74 og 75 

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 73 nr. 1 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 73 nr. 2 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 Artikkel 77 nr. 1 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 3/2014 

av 24. oktober 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til 

kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på typegodkjenning av kjøretøyer med to- eller 

trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, 

artikkel 22 nr. 5 og artikkel 54 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, 

der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital er sikret. For dette formål får 

omfattende EU-typegodkjenning og en styrket 

markedsovervåkingsordning for kjøretøyer i gruppe 

L og deres systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter anvendelse, som definert i forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

2) Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), for 

eksempel veigående firehjuls motorsykler, terreng-

gående kjøretøyer og mopedbiler. 

3) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske 

krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 10.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78. 

kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning 

gitt på grunnlag av disse kravene (revidert over-

enskomst av 1958). 

4) Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

reglement (UNECE-reglement) nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 

31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 

80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 og 102. 

5) Unionen har tiltrådt UNECE-reglement nr. 110 om 

særlige komponenter i motorvogner som bruker 

komprimert naturgass (CNG) i framdriftssystemet, og 

om motorvogner med hensyn til montering av særlige 

komponenter av godkjent type for bruk av komprimert 

naturgass (CNG) i framdriftssystemet. Ved rådsbe-

slutning 2000/710/EF(3) tiltrådte Unionen UNECE-

reglement nr. 67 om godkjenning av spesialutstyr til 

motorvogner som bruker flytende petroleumsgass 

(LPG). 

6) Produsentene søker om typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L og deres systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013. I Unionens regelverk er de fleste av 

kravene til kjøretøydeler overført fra tilsvarende 

UNECE-reglementer. UNECE-reglementene blir hele 

tiden endret i samsvar med den tekniske utviklingen, og 

de respektive unionsforordningene må derfor ajourføres 

regelmessig. For å unngå slik overlapping anbefalte 

høynivågruppen CARS 21(4) å erstatte en rekke 

unionsdirektiver med innarbeiding og obligatorisk 

anvendelse av tilsvarende UNECE-reglementer i 

unionsretten.  

  

(3) EFT L 290 av 17.11.2000, s. 29. 

(4) Rapport offentliggjort av Kommisjonen i 2006 med tittelen 

«CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for 

the 21st century». 

2020/EØS/18/10 
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7) Muligheten til å anvende UNECE-reglementer i 

henhold til unionsregelverk som fastsetter innarbeiding 

av slike UNECE-reglementer med sikte på EU-

typegodkjenning av kjøretøyer, er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. I henhold til nevnte forordning skal 

typegodkjenning i samsvar med UNECE-reglementer 

som får obligatorisk anvendelse, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og 

dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

8) Obligatorisk anvendelse av UNECE-reglementer bidrar 

til å hindre overlapping ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsmessige og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre 

markedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som 

er avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, 

og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i 

Unionen. 

9) Det er hensiktsmessig å innarbeide UNECE-reglement 

nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 

30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 

56, 57, 60, 62, 64, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 

87, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 110, 112, 113, 

116, 119, 121, 122, 123 og 127 på listen over UNECE-

reglementer som får obligatorisk anvendelse, oppført i 

vedlegg I til denne forordning. 

10) Ved artikkel 22 i og vedlegg II del B og vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 168/2013 er det fastsatt krav til 

funksjonssikkerhet. Krav til saler og seter, styrbarhet, 

kurveegenskaper og svingegenskaper, holdbarhets-

prøving av kritiske systemer, deler og utstyr for 

funksjonssikkerhet og kjøretøykonstruksjonens mot-

standsdyktighet anses som avgjørende for funksjons-

sikkerheten til et kjøretøy i gruppe L, samt krav til 

elektrisk sikkerhet, som ble tilføyd med henblikk på 

tilpasning til den tekniske utviklingen. Krav til skilt med 

kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på 

kjøretøyet samt til veltevern er tilpasset for å ivareta de 

særlige egenskapene til kjøretøyer i gruppe L7e-B som 

er konstruert for bruk i terrenget, men som også kan 

kjøre på offentlig vei med hardt dekke. 

11) Begrensningen til «fire» med hensyn til forholdet 

mellom hjelpeframdriftskraft og faktisk pedalkraft for 

sykler som er konstruert for pedalbruk som angitt i 

vedlegg XIX, bør gjennomgå ytterligere vitenskapelig 

forskning og vurdering. Når det foreligger 

vitenskapelige data og statistikk for kjøretøyer som er 

brakt i omsetning, kan forholdet «fire» vurderes på nytt i 

senere revisjoner av denne forordning. 

12) Denne forordning bør få anvendelse fra anvendelses-

datoen for forordning (EU) nr. 168/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav til og 

prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet med sikte på god-

kjenning av og markedstilsyn for kjøretøyer i gruppe L og 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på 

slike kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013, 

og det gis en oversikt over UNECE-reglementer og endringer av 

disse. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «signalhorn» en enhet som sender ut et lydsignal i den 

hensikt å gi et varsel om et kjøretøys tilstedeværelse eller 

manøver i en farlig trafikksituasjon, og består av én eller 

flere lydutganger som utløses av én enkelt energikilde, 

eller av flere komponenter som hver avgir et lydsignal 

og fungerer samtidig som følge av at de aktiveres av én 

enkelt betjeningsinnretning, 

2) «type elektrisk signalhorn» signalhorn som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder, særlig med 

hensyn til varemerke eller handelsnavn, virkemåte, type 

strømforsyning (likestrøm, vekselstrøm, trykkluft), 

utvendig form på huset, form og dimensjoner på 

membran(er), form på eller type av lydutgang(er), 

nominelle lydfrekvenser, nominell forsyningsspenning 

og, for signalhorn som forsynes direkte fra en ekstern 

trykkluftkilde, nominelt driftstrykk, 

3) «type mekanisk signalhorn» signalhorn som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder, særlig med 

hensyn til varemerke eller handelsnavn, virkemåte, type 

aktivering, ytre form og størrelse på lydklokken samt 

innvendig konstruksjon,  
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4) «kjøretøytype med hensyn til lydsignal» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

antall signalhorn som er montert på kjøretøyet, typen(e) av 

signalhorn som er montert på kjøretøyet, festene som 

brukes til å montere signalhorn på kjøretøyet, signal-

hornets/signalhornenes plassering og retning på 

kjøretøyet, stivheten på de delene av konstruksjonen som 

signalhornet/signalhornene er montert på, og formen på og 

materialene i karosseriet som utgjør den delen av 

kjøretøyet som kan påvirke styrken på den lyden som 

sendes ut av signalhornet/signalhornene, og som kan ha en 

dempende virkning, 

5) «karosseri» motorvognens utvendige konstruksjon, som 

omfatter støtfangere, dører, stolper, sidevegger, tak, 

gulv, framre torpedovegg, bakre torpedovegg og/eller 

andre utvendige paneler, 

6) «kjøretøytype med hensyn til bremsing» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

største masse, fordelingen av masse mellom akslene, 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, dimensjonen 

på dekk og hjul samt konstruksjonsegenskaper for 

bremseanlegget og dets komponenter, 

7) «kjøretøytype med hensyn til elektrisk sikkerhet» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som plassering av ledende deler og komponenter 

i hele det elektriske systemet montert i kjøretøyet, 

installering av det elektriske framdriftssystemet og den 

galvanisk tilkoplede høyspenningsbussen samt arten og 

typen av det elektriske framdriftssystemet og de galvanisk 

tilkoplede høyspenningskomponentene, 

8) «driftsmåte for aktiv kjøring» kjøretøyets driftsmåte når 

bruk av den elektriske posisjonsføleren for akselerasjon, 

aktivering av en tilsvarende betjeningsinnretning eller 

løsing av bremsene vil føre til at det elektriske 

framdriftssystemet driver kjøretøyet, 

9) «barriere» del som gir beskyttelse mot direkte kontakt 

med strømførende deler fra alle adgangsretninger, 

10) «ledende forbindelse» en forbindelse som bruker 

kontakter til en ekstern strømforsyning når det oppladbare 

energilagringssystemet (REESS) lades, 

11) «REESS» det oppladbare lagringssystemet for elektrisk 

energi som sørger for energi til elektrisk framdrift, 

12) «tilkoplingssystem for lading av REESS» strømkretsen 

som brukes til å lade REESS fra en ekstern elektrisk 

strømforsyning, herunder inntaket på kjøretøyet, 

13) «direkte kontakt» kontakt mellom personer og strøm-

førende deler, 

14) «elektrisk ledende rammeverk» en sammenstilling 

bestående av ledende deler som er elektrisk forbundet, 

hvis potensial brukes som referanse, 

15) «strømkrets» en samling av sammenkoplede strømførende 

deler som er beregnet på å være spenningsførende under 

normal drift, 

16) «anlegg for omforming av elektrisk energi» et anlegg som 

produserer og gir elektrisk energi til elektrisk framdrift, 

17) «elektrisk framdriftssystem» strømkretsen som inneholder 

trekkmotoren(e), og som omfatter REESS, systemet for 

omforming av elektrisk energi, de elektriske omformerne, 

den tilknyttede kabelgruppen og kontakter samt til-

koplingssystemet for lading av REESS, 

18) «elektronisk omformer» en enhet som kan styre og/eller 

omforme elektrisk energi for elektrisk framdrift, 

19) «innkapsling» del som omslutter de innvendige enhetene 

og gir beskyttelse mot direkte kontakt fra alle atkomst-

retninger, 

20) «eksponert ledende del» den ledende delen som kan 

berøres i henhold til bestemmelsene om kapslingsgrad 

IPXXB, og som blir spenningsførende ved sviktende 

isolasjon, 

21) «ekstern elektrisk strømforsyning» en kilde til elektrisk 

energi med vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) utenfor 

kjøretøyet, 

22) «høyspenning» klassifisering av en elektrisk komponent 

eller krets dersom dens driftsspenning er > 60 V og 

≤ 1500 V DC eller > 30 V og ≤ 1000 V AC i henhold til 

kvadratisk gjennomsnittsverdi, 

23) «høyspenningsbuss» strømkretsen, herunder tilkoplings-

systemet for lading av REESS som er i drift med 

høyspenning, 

24) «indirekte kontakt» kontakt mellom personer og ekspo-

nerte ledende deler, 

25) «strømførende deler» den eller de ledende delene som er 

beregnet på å være spenningsførende under normal bruk,  
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26) «bagasjerom» rommet i kjøretøyet beregnet på plassering 

av bagasje, avgrenset av tak, panser, bagasjeromslokk 

eller bakdør samt gulv og sidevegger, og av barrieren og 

innkapslingen som skal beskytte framdriftssystemet mot 

direkte kontakt med strømførende deler, og som er atskilt 

fra kupeen med framre eller bakre torpedovegg, 

27) «overvåkingssystem for isolasjonsmotstand i kjøretøyet» 

enheten som overvåker isolasjonsmotstanden mellom 

høyspenningsbussene og det elektrisk ledende 

rammeverket, 

28) «framdriftsbatteri av åpen type» et batteri av væsketype 

som krever påfylling av vann og produserer hydrogengass 

som slippes ut i atmosfæren, 

29) «kupé» det rommet som er beregnet på fører og 

passasjerer, og som avgrenses av tak, gulv, sidevegger, 

dører, ruter, framre og bakre torpedovegg, eller bakluke, 

samt av barrierer og innkapslinger som skal beskytte 

framdriftssystemet mot direkte kontakt med strømførende 

deler, 

30) «kapslingsgrad» beskyttelsen som gis av en barriere eller 

innkapsling tilknyttet kontakten med strømførende deler 

ved en prøvingssonde, for eksempel en leddet prøvings-

finger (IPXXB) eller en prøvingsledning med adgangs-

sonde (IPXXD), 

31) «servicebryter» enheten for deaktivering av strømkretsen 

for å utføre service eller kontrollere elektriske kompo-

nenter som REESS og brenselcellestakken, 

32) «fast isolator» isolasjonsbelegget på kabelgruppene som 

isolerer strømførende deler mot direkte kontakt fra alle 

atkomstretninger, deksler som isolerer strømførende 

deler av kontakter, samt lakk eller maling påført i den 

hensikt å isolere, 

33) «driftsspenning» den høyeste verdien av en kvadratisk 

gjennomsnittsverdi for spenningen til en strømkrets som 

angitt av kjøretøyprodusenten for hver atskilte og 

galvanisk isolerte krets, som kan forekomme mellom 

alle ledende deler i åpne kretser eller under normale 

driftsforhold, 

34) «kjøretøytype med hensyn til holdbarhet» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som generelle konstruksjonskjennetegn og kjøretøyenes 

og komponentenes produksjons- og monteringsanlegg, 

samt deres framgangsmåter for kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, 

35) «kjøretøytype med hensyn til beskyttelseskonstruksjon 

foran og bak» kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som formen på og 

plasseringen av konstruksjoner, deler og komponenter 

foran og bak på kjøretøyet. 

36) «utstikkende del» dimensjonen av en kant som bestemt i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg 3 til UNECE-reglement 

nr. 26(1), 

37) «gulvlinje» linjen som definert i nr. 2.4 i UNECE-

reglement nr. 26, 

38) «kjøretøyets konstruksjon» deler av kjøretøyet, herunder 

karosseri, komponenter, støtfangere, fester, sammen-

koplinger, dekk, hjul, hjulavskjerming og ruter, som består 

av materialer med en hardhet på minst 60 shore (A), 

39) «kjøretøytype med hensyn til ruter, vindusviskere og 

vindusspylere samt avisings- og avduggingsinnretninger» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som form, størrelse, tykkelse og egenskaper for 

frontruten og dens montering, egenskapene til vindus-

visker- og vindusspyleranlegget og egenskapene til 

avisings- og avduggingsinnretningene, 

40) «vindusviskeranlegg» et anlegg som består av en 

innretning for å tørke av utsiden på frontruten, sammen 

med tilbehør og betjeningsinnretninger som er nødvendig 

for å slå på og av innretningen, 

41) «viskerfelt» det eller de områdene på frontruten som 

viskerbladet tørker av under normale driftsforhold for 

vindusviskeranlegget, 

42) «vindusspyleranlegg» et anlegg som består av inn-

retninger for oppbevaring, overføring og påføring av 

væske på utsiden av frontruten, sammen med de 

betjeningsinnretningene som er nødvendige for å slå på 

og av anlegget, 

43) «betjeningsinnretning for vindusspyler» den inn-

retningen som brukes til å starte eller stoppe vindus-

spyleranlegget manuelt, 

44) «vindusspylerpumpe» en innretning for overføring av 

væske fra spyleranleggets væskebeholder til utsiden av 

frontruten, 

45) «dyse» en innretning hvis retning kan innstilles, og som 

sprøyter væske på frontruten,  

  

(1) EUT L 215 av 14.8.2010, s. 27. 
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46) «anlegg som er helt oppfylt» et anlegg som blitt aktivert 

normalt i en bestemt periode, og der væsken er blitt 

overført gjennom pumpen og rørsystemet og gjennom 

dysen(e), 

47) «rengjort område» et tidligere tilsmusset område der det 

ikke lenger finnes noen spor etter dråper og gjenværende 

smuss etter at det har tørket helt, 

48) «synsfelt A» det prøvingsområdet A som er definert i 

nr. 2.2 i vedlegg 18 til UNECE-reglement nr. 43(1), 

49) «kjøretøyets hovedstrømbryter» den innretningen som 

brukes for å bringe kjøretøyets innebygde elektroniske 

system fra å være avstengt, som når kjøretøyet er parkert 

uten at føreren er til stede, til normal driftstilstand. 

50) «kjøretøytype med hensyn til identifikasjon av be-

tjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som antall, plassering og konstruksjons-

kjennetegn på betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer, og toleransen til hastighetsmålerens 

målemekanisme, hastighetsmålerens tekniske konstant, 

hastighetsintervallet som vises, det totale utvekslings-

forholdet til hastighetsmåleren, herunder eventuelle 

reduksjonsgir, og minste og største dekkdimensjons-

betegnelser, 

51) «betjeningsinnretning» enhver del av kjøretøyet eller den 

komponenten som, når den aktiveres direkte av føreren, 

fører til endring i tilstand eller funksjon for kjøretøyet 

eller en av kjøretøyets deler, 

52) «kontrollinnretning» et optisk signal som indikerer om 

en innretning er aktivert, om en funksjon eller tilstand er 

korrekt eller feil, eller om manglende funksjon, 

53) «indikator» en innretning som gir informasjon om et 

systems eller del av et systems funksjon eller tilstand, 

f.eks. en væskes temperatur eller nivå, 

54) «hastighetsmåler» en innretning som til enhver tid viser 

føreren kjøretøyets hastighet, 

55) «kilometerteller» en innretning som viser hvor langt et 

kjøretøy har kjørt, 

56) «symbol» et diagram som identifiserer en betjenings-

innretning, en kontrollinnretning eller en indikator, 

57) «fellesfelt» et særlig område der mer enn én/ett 

kontrollinnretning, indikator, symbol eller annen type 

informasjon kan vises, 

  

(1) EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119. 

58) «kjøretøytype med hensyn til montering av belysning» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets mål og utvendige 

form samt antall, plassering og konstruksjonskjennetegn 

for monterte lys- og lyssignalinnretninger, 

59) «lysinnretning» en typegodkjent lykt eller refleksinn-

retning, 

60) «lyssignalinnretning» en lysinnretning som kan brukes 

til signalering, 

61) «enkel (lysinnretning)» en lysinnretning eller del av en 

innretning med én funksjon og én lysflate og én eller flere 

lyskilder; det kan også være en sammenstilling av to 

uavhengige eller sammensatte lysinnretninger, identiske 

eller ikke, med samme funksjon, dersom de er montert slik 

at projeksjonen av lysinnretningenes lysende overflater på 

et gitt tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste 

rektangel som omgir flatene, 

62) «lysende overflate» på en lysinnretning, hele eller deler 

av den synlige overflaten på det gjennomskinnelige 

materialet, som angitt i typegodkjenningsdokumenta-

sjonen; dette kan omfatte eller i sin helhet bestå av 

lysflaten, og kan også omfatte det arealet som er 

fullstendig omgitt av lysinnretningen, 

63) «lysflate» på en lysinnretning, overflaten som er definert 

i nr. 2.7 i UNECE-reglement nr. 53(2), 

64) «uavhengig (lysinnretning)» en lysinnretning som har 

særskilt lysflate, særskilt lyskilde og særskilt lyktehus, 

65) «sammensatte (lysinnretninger)» lysinnretninger som har 

særskilte lysflater og særskilte lyskilder, men felles 

lyktehus, 

66) «kombinerte (lysinnretninger)» lysinnretninger som har 

særskilte lysflater, men felles lyskilde og felles lyktehus, 

67) «gjensidig innbygde (lysinnretninger)» lysinnretninger 

med særskilte lyskilder eller én enkelt lyskilde som 

virker under forskjellige forhold (for eksempel optiske, 

mekaniske eller elektriske forskjeller) med helt eller 

delvis felles lysflater og med felles lyktehus,  

  

(2) EUT L 166 av 18.6.2013, s. 55. 
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68) «lykt for fjernlys» en innretning som brukes til å lyse 

opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet 

(fjernlys), 

69) «lykt for nærlys» en innretning som brukes til å lyse opp 

veien foran kjøretøyet uten å blende eller være unødig 

sjenerende for førerne av motgående kjøretøyer eller 

andre trafikanter (nærlys), 

70) «lykt for markeringslys foran» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett forfra, 

71) «lykt for kjørelys» en framoverrettet lykt som brukes til 

å gjøre kjøretøyet lettere synlig ved kjøring i dagslys, 

72) «lykt for tåkelys foran» en innretning som brukes til å 

forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær 

eller støvskyer, 

73) «lykt for retningslys» en innretning som brukes til å 

gjøre andre veifarende oppmerksomme på at føreren har 

til hensikt å endre kjøreretning til høyre eller venstre, 

74) «nødsignallys» at alle kjøretøyets lykter for retningslys 

virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig utgjør 

en særlig fare for andre trafikanter, 

75) «lykt for stopplys» en innretning som brukes til å gjøre 

andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at 

kjøretøyets fører betjener driftsbremsen, 

76) «lykt for markeringslys bak» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra, 

77) «lykt for tåkelys bak» en innretning som brukes til å 

gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra ved tåke, snøfall, 

uvær eller støvskyer, 

78) «lykt for ryggelys» en innretning som brukes til å lyse 

opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om 

at kjøretøyet rygger eller skal til å rygge, 

79) «lykt for kjennemerke bak» en innretning som brukes til 

å lyse opp det stedet som er beregnet på plassering av 

bakre kjennemerke som består av forskjellige optiske 

deler, 

80) «refleksinnretning» en innretning som brukes til å gjøre 

oppmerksom på et kjøretøy ved å reflektere lys fra en 

lyskilde som ikke er montert på vedkommende kjøretøy, 

når betrakteren befinner seg i nærheten av denne 

lyskilden, unntatt lysreflekterende kjennemerker eller 

skilt som angir kjøretøyets høyeste hastighet, 

81) «refleksinnretning bak» en refleksinnretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra, 

82) «siderefleksinnretning» en refleksinnretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

83) «lykt for sidemarkeringslys» en innretning som brukes 

til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

84) «referanseakse» en innretnings karakteristiske akse, som 

angitt i typegodkjenningsdokumentasjonen til bruk som 

referanseretning (H = 0°, V = 0°) for feltvinklene ved 

fotometriske målinger og ved monteringen på kjøretøyet, 

85) «referansesentrum» skjæringspunktet mellom referanse-

aksen og den lysende overflaten, som angitt av produ-

senten av lysinnretningen, 

86) «geometrisk synlighet» vinklene som bestemmer det 

kvadratiske området der lysinnretningens lysende 

overflate er fullt synlig, når de relevante vinklene  

(α vertikal og β horisontal) måles ved den synlige 

overflatens utvendige kontur og lykten observeres på 

avstand. Dersom det befinner seg noen hindringer 

innenfor dette området som delvis sperrer for den lysende 

overflaten, kan den imidlertid godtas dersom det bevises at 

de fotometriske verdiene som er fastsatt for typegod-

kjenningen av lysinnretningen, er oppfylt selv med slike 

hindringer. 

87) «kjøretøyets midtplan i lengderetningen» kjøretøyets 

symmetriplan eller, dersom kjøretøyet ikke er 

symmetrisk, det vertikalplanet i lengderetningen som går 

gjennom midtpunktet for kjøretøyets aksler, 

88) «funksjonskontrollinnretning» et visuelt signal eller 

lydsignal eller et annet tilsvarende signal som angir at en 

lysinnretning er aktivert, og hvorvidt den virker korrekt 

eller ikke, 

89) «innkoplingskontrollinnretning» en kontrollinnretning 

som angir at en innretning er aktivert, uten å angi om 

den virker korrekt eller ikke,  
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90) «kjøretøytype med hensyn til sikt bakover» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som kjøretøyets mål og utvendige form samt antall, 

plassering og konstruksjonskjennetegn for monterte 

innretninger for indirekte utsyn, 

91) «kjøretøytype med hensyn til veltevern» kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som 

kjøretøyets konstruksjon, hvis hovedformål er å begrense 

eller unngå den risikoen for alvorlig skade som fører og 

passasjerer utsettes for dersom kjøretøyet velter under 

normal bruk, 

92) «frisone» det rommet som opptas av en 50-prosentil 

mannlig prøvingsdukke representert ved den menneskelig-

nende Hybrid III-prøvingsinnretningen i normal 

sittestilling på alle sitteplasser, 

93) «kjøretøytype med hensyn til bilbeltefester og bilbelter» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige 

områder som grunnleggende kjøretøykonstruksjon og 

konstruksjonsegenskaper samt bilbeltefester og monterte 

bilbelters antall, plassering og utforming, 

94) «justeringssystem» den innretningen som gjør det mulig 

å justere deler av setet slik at stillingen passer til den 

sittendes kroppsform, herunder lengde-, høyde- og eller 

vinkeljustering, 

95) «forskyvningssystem» et justerings- og låsesystem, 

herunder et klappsete, montert på seter foran andre seter, 

som gjør at passasjerenes kan gå inn i og ut av slike 

bakseter når det ikke finnes dører ved siden av den bakre 

seteraden, 

96) «sal» en sitteplass der føreren eller passasjeren sitter 

overskrevs, 

97) «sete» en sitteplass som ikke er en sal, og som har en 

seterygg som gir støtte til førerens eller passasjerenes 

rygg, 

98) «seterygg» et konstruksjonselement bak sitteplassens  

R-punkt i en høyde på over 450 mm målt fra 

vertikalplanet gjennom R-punktet som ryggen til en 

sittende person kan hvile fullstendig mot, 

99) «50-prosentil mannlig prøvingsdukke» en fysisk, 

menneskelignende prøvingsinnretning med de angitte 

dimensjonene og massene eller en virtuell modell, som 

begge representerer kroppen til en gjennomsnittlig 

voksen mann, 

100) «faktisk bilbeltefeste» et punkt på kjøretøykonstruksjonen 

eller setekonstruksjonen eller en annen del av kjøretøyet 

der en bilbelteenhet fysisk festes, 

101) «effektivt bilbeltefeste» et klart definert punkt i 

kjøretøyet med tilstrekkelig stivhet til å endre 

plasseringen, løpet og retningen til et bilbelte som brukes 

av fører eller passasjer og omfatter et punkt som befinner 

seg nærmest den delen av beltet som er i faktisk og 

direkte kontakt med brukeren, 

102) «sitteplass foran» en sitteplass foran i kjøretøyet som 

kan grupperes i en rekke bestående av flere andre 

sitteplasser, 

103) «sitteplass bak» en sitteplass som er plassert fullstendig 

bak rekken av sitteplasser foran, og som kan grupperes i 

en rekke bestående av flere sitteplasser, 

104) «torsoens referanselinje» torsolinjen som bestemt av 

kjøretøyprodusenten for hver sitteplass og fastsatt i 

samsvar med vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17(1), 

105) «torsovinkel» vinkelen mellom en loddrett linje og 

torsolinjen, 

106) «konstruksjonsbestemt posisjon» den stillingen som en 

innretning, for eksempel et sete, kan justeres til, slik at 

alle relevante innstillinger i størst mulig grad tilsvarer en 

angitt posisjon, 

107) «Isofix» et system for tilkopling av barnesikringsutstyr i 

kjøretøyer som har to faste fester i kjøretøyet, to 

tilsvarende faste festepunkter på barnesikringsutstyret og 

en innretning for å begrense barnesikringsutstyrets 

rotasjon, 

108) «kjøretøytype med hensyn til sitteplasser» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som formen på, plasseringen av og antallet seter eller 

saler, 

109) «5-prosentil kvinnelig prøvingsdukke» en fysisk 

menneskelignende prøvingsinnretning med de angitte 

dimensjonene og massene eller en virtuell modell, som 

begge representerer kroppen til en liten voksen kvinne,  

  

(1) EUT L 230 av 31.8.2010, s. 81. 
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110) «kjøretøytype med hensyn til styrbarhet, kurveegenskaper 

og svingegenskaper» kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som konstruksjons-

kjennetegnene på styreinnretning, ryggeinnretning og 

låsedifferensialer, dersom slike innretninger er montert på 

kjøretøyet, 

111) «vendesirkel» den sirkelen som alle utstikkende deler på 

bakkeplanet av alle kjøretøyets punkter befinner seg 

innenfor, unntatt speil, når kjøretøyet kjøres i en sirkel, 

112) «unormal vibrasjon» en vibrasjon som skiller seg 

vesentlig fra normal og konstant vibrasjon, er kjennetegnet 

ved én eller flere utilsiktede brå økninger i vibrasjonens 

amplitude og fører til økte styrekrefter som ikke er 

konstante og ikke forutsigbare, 

113) «kjøretøytype med hensyn til montering av dekk» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som hvilke dekktyper, minste og 

største dekkdimensjonsbetegnelser, hjuldimensjoner og 

innpressinger samt hastighets- og lastekapasitet som 

egner seg for montering, og egenskapene til den hjulav-

skjermingen som er montert, 

114) «innpressingsdybde» avstanden fra felgens anleggsflate 

mot navet til felgens midtlinje, 

115) «reserveenhet til midlertidig bruk» en enhet med dekk 

som skiller seg fra dekkene som er beregnet på montering 

på kjøretøyet for normale kjøreforhold, og som bare  

er beregnet på midlertidig bruk under begrensede 

kjøreforhold, 

116) «største tillatte belastning» den vekten et dekk kan bære 

når det brukes i samsvar med kravene til bruk som er 

angitt av dekkprodusenten, uttrykt som indeks for 

belastningskapasitet, 

117) «indeks for belastningskapasitet» et tall knyttet til største 

tillatte belastning for dekket i henhold til definisjonen i 

nr. 2.26 i UNECE-reglement nr. 75(1), nr. 2.28 i UNECE-

reglement nr. 30(2), nr. 2.27 i UNECE-reglement nr. 54(3) 

og nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 106(4), 

118) «symbol for hastighetskategori» et symbol som definert i 

nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 75, nr. 2.29 i UNECE-

reglement nr. 30, nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 54 og 

nr. 2.29 i UNECE-reglement nr. 106, 

  

(1) EUT L 84 av 30.3.2011, s. 46. 

(2) EUT L 307 av 23.11.2011, s. 1. 

(3) EUT L 307 av 23.11.2011, s. 2. 

(4) EUT L 257 av 30.9.2010, s. 231. 

119) «kjøretøytype med hensyn til skilt med kjøretøyets 

høyeste hastighet og dets plassering på kjøretøyet» 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets høyeste konstruk-

sjonshastighet og materialet, retningen og konstruksjons-

egenskapene til skiltet med kjøretøyets høyeste 

hastighet, 

120) «tilnærmet plan flate» en flate av et fast materiale med 

en krumningsradius på minst 5 000 mm, 

121) «kjøretøytype med hensyn til innvendig innredning og 

dører» kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som kjøretøyets innvendige inn-

redning og antall og plassering av seter og dører, 

122) «instrumentbordets nivå» den linjen som dannes av de 

vertikale tangentenes berøringspunkter med instrument-

bordet eller på et horisontalplan som er sammenfallende 

med R-punktet for førerens sitteplass, der sistnevnte er 

plassert høyere enn et aktuelt tangerende berøringspunkt, 

123) «kontaktkanter» kanter som kan komme i berøring med 

en prøvingsinnretnings overflate, og som kan bestå av 

strukturer, elementer eller komponenter hvor som helst i 

kjøretøyet, herunder men ikke begrenset til kupeens 

gulv, sider, dører, ruter, tak, takstolper, takribber, 

solskjermer, instrumentbord, betjeningsinnretning for 

styring, seter, hodestøtter, bilbelter, spaker, håndtak, 

deksler, rom og lys, 

124) «dør» enhver struktur eller ethvert materiale som må 

åpnes, skyves, foldes, løsnes eller manøvreres på annen 

måte for at en person skal kunne gå inn i eller ut av 

kjøretøyet, 

125) «dørens midtpunkt» den dimensjonale plasseringen i et 

loddrett plan som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som sammenfaller med dørens 

tyngdepunkt, 

126) «kjøretøytype med hensyn til største kontinuerlige 

nominelle effekt eller nettoeffekt og/eller kjøretøyets 

konstruksjonsmessige hastighetsbegrensning» kjøretøyer 

som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder 

som største kontinuerlige effekt for den eller de elektriske 

motorene og/eller motoren, kjøretøyets høyeste konstruk-

sjonshastighet og konstruksjonsegenskaper for innretnin-

ger samt den metoden som anvendes for på en effektiv 

måte å kunne begrense kjøretøyets høyeste oppnåelige 

hastighet og/eller effekt,  
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127) «kjøretøytype med hensyn til konstruksjonsmessig 

integritet» kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som konstruksjonsegenskaper for de 

mekaniske forbindelsene, for eksempel sveiser og 

gjengede forbindelser, samt rammen, understellet og/eller 

karosseriet på kjøretøyet og den måten det er sikret på. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med 

funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal utstyre kjøretøyer i gruppe L med 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

påvirkning på funksjonssikkerheten som er konstruert, oppbygd 

og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk og når det 

vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvings-

metodene. I samsvar med artikkel 6–22 skal produsentene ved 

hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at kjøretøyene i gruppe L som gjøres 

tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, 

oppfyller kravene til funksjonssikkerhet i artikkel 18, 20, 22 og 

54 i forordning (EU) nr. 168/2013 og oppfyller de detaljerte 

tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt 

i denne forordning. 

2.  Produsentene skal også dokumentere at reservedeler og 

utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i 

Unionen, er godkjent i samsvar med kravene i forordning (EU) 

nr. 168/2013, som angitt i de detaljerte tekniske kravene og 

prøvingsmetodene nevnt i denne forordning. Et godkjent 

kjøretøy i gruppe L utstyrt med en slik reservedel eller slikt 

utstyr skal oppfylle de samme prøvingskravene til funksjons-

sikkerhet og grenseverdiene for ytelse som et kjøretøy som er 

utstyrt med en original del eller originalt utstyr som oppfyller 

holdbarhetskravene til og med dem som er fastsatt i artikkel 22 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.  Produsentene skal framlegge for godkjennings-

myndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å 

hindre ulovlige inngrep i og endring av styringssystemet for 

framdriftssystemet, herunder datamaskiner som besørger 

funksjonssikkerhet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UNECE-reglementer 

1.  UNECE-reglementene og endringene av disse angitt i 

vedlegg I til denne forordning får anvendelse på typegod-

kjenning. 

2.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UNECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i henhold til denne forordning, herunder eventuelle 

undergrupper. 

3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≤ 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-

reglementer som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på > 25 km/t. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner for krav til funksjonssikkerhet og 

prøvingsmetoder 

1.  Prøvingsmetodene som gjelder funksjonssikkerhetsnivå, 

skal utføres i samsvar med prøvingskravene fastsatt i denne 

forordning. 

2.  Prøvingsmetodene skal utføres eller skje i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten eller, dersom godkjent av god-

kjenningsmyndigheten, av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres 

til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet 

som er angitt i artikkel 72 bokstav g) i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

Artikkel 6 

Krav som får anvendelse på signalhorn 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

signalhorn nevnt i vedlegg II (B1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav som får anvendelse på bremsing, herunder 

blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremseanlegg 

dersom slik er montert 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

bremsing, herunder blokkeringsfrie bremser og kombinerte 

bremseanlegg dersom slik er montert, nevnt i vedlegg II (B2) 

og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til 

denne forordning. 

Artikkel 8 

Krav som får anvendelse på elektrisk sikkerhet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

elektrisk sikkerhet nevnt i vedlegg II (B3) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg IV til denne forordning.  
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Artikkel 9 

Krav som får anvendelse på produsentens erklæring om 

holdbarhetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

kritiske for funksjonssikkerheten 

Produsentens erklæring om holdbarhetsprøving av systemer, 

deler og utstyr for funksjonssikkerhet nevnt i vedlegg II (B4) 

til forordning (EU) nr. 168/2013, skal oppfylle kravene 

fastsatt i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav som får anvendelse på beskyttelseskonstruksjoner 

foran og bak 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

beskyttelseskonstruksjoner foran og bak nevnt i vedlegg II 

(B5) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VI til 

denne forordning. 

Artikkel 11 

Krav som får anvendelse på ruter, vindusviskere og 

vindusspylere og avisings- og avduggingsinnretninger 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og 

avduggingsinnretninger nevnt i vedlegg II (B6) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav som får anvendelse på førerbetjente 

betjeningsinnretninger, herunder merking av 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av 

betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

nevnt i vedlegg II (B7) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal 

utføres og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i 

vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav som får anvendelse på montering av lys- og 

lyssignalinnretninger, herunder automatisk lystenning 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk 

lystenning nevnt i vedlegg II (B8) og vedlegg VIII til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav som får anvendelse på sikt bakover 

Prøvingsmetodene og målingene med sikte på prøving av de 

relevante kravene som får anvendelse på sikt bakover nevnt i 

vedlegg II (B9) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg X til 

denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav som får anvendelse på veltevern 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

veltevern nevnt i vedlegg II (B10) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 16 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester og bilbelter 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

bilbeltefester og bilbelter nevnt i vedlegg II (B11) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XII til denne 

forordning. 

Artikkel 17 

Krav som får anvendelse på sitteplasser (saler og seter) 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

sitteplasser (saler og seter) nevnt i vedlegg II (B12) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIII til denne 

forordning. 

Artikkel 18 

Krav som får anvendelse på styrbarhet, kurveegenskaper 

og svingegenskaper 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper nevnt i 

vedlegg II (B13) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIV 

til denne forordning.  
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Artikkel 19 

Krav som får anvendelse på montering av dekk 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

montering av dekk nevnt i vedlegg II (B14) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav som får anvendelse på skilt med kjøretøyets høyeste 

hastighet og dets plassering på kjøretøyet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på 

kjøretøyer i gruppe L nevnt i vedlegg II (B15) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 21 

Krav som får anvendelse på beskyttelse av passasjerer, 

herunder innvendig utstyr og kjøretøydører 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr og 

kjøretøydører nevnt i vedlegg II (B16) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Krav som får anvendelse på største kontinuerlige 

nominelle effekt og/eller nettoeffekt og/eller begrensning 

av konstruksjonshastighet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på 

største kontinuerlige nominelle effekt og/eller nettoeffekt 

og/eller begrensning av konstruksjonshastighet for kjøretøyer i 

gruppe L nevnt i vedlegg II (B17) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 23 

Krav som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens 

integritet 

Kravene som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens 

integritet nevnt i vedlegg II (B18) og vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XIX til denne 

forordning. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 24 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) nr. 168/2013 og 

fra og med datoene fastsatt i vedlegg IV til nevnte forordning 

skal nasjonale myndigheter for nye kjøretøyer som ikke er i 

samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013 og bestemmelsene 

i denne forordning, anse at samsvarssertifikater ikke lenger er 

gyldige i henhold til artikkel 43 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013, og skal med begrunnelse i funksjonssikkerhet 

forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelige på markedet, 

registreres eller tas i bruk. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over UNECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UNECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

1 Frontlykter på motor-

vogner (R2, HS1) 

02 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

3 Refleksinnretninger Supplement 12 til 

endringsserie 02 

EUT L 323 av 6.12.2011, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

6 Lykter for retningslys Supplement 19 til 

endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 40 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

7 Lykter for markeringslys 

foran og bak og lykter for 

stopplys 

Supplement 16 til 

endringsserie 02 

EUT L 148 av 12.6.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

8 Frontlykter på motor-

vogner (H1, H2, H3, 

HB3, HB4, H7, H8, H9, 

H11, HIR1, HIR2) 

05 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 71 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

16 Bilbelter, sikringsutstyr 

og barnesikringsutstyr 

Supplement 1 til 

endringsserie 06 

EUT L 233 av 9.9.2011, 

s. 1 

L2e, L4e, L5e, L6e og 

L7e 

19 Lykter for tåkelys foran Supplement 2 til 

endringsserie 03 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 113 

L3e, L4e, L5e og L7e 

20 Frontlykter på 

motorvogner (H4) 

03 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 170 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

28 Signalhorn Supplement 3 til 

endringsserie 00 

EUT L 323 av 6.12.2011, 

s. 33 

L3e, L4e og L5e 

37 Glødelamper Supplement 34 til 

endringsserie 03 

EUT L 297 av 13.11.2010, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

38 Lykter for tåkelys bak Supplement 15 til 

endringsserie 00 

EUT L 4 av 7.1.2012, 

s. 20 

L3e, L4e, L5e og L7e 

43 Sikkerhetsglass Supplement 12 til 

endringsserie 00 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 119 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

46 Innretninger for indirekte 

utsyn (speil) 

Supplement 4 til 

endringsserie 02 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 211 

L2e, L5e, L6e og L7e 

50 Lysinnretninger til 

kjøretøyer i gruppe L 

Supplement 16 til 

endringsserie 00 

Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

53 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

(motorsykkel) 

Supplement 14 til 

endringsserie 01 

EUT L 166 av 18.6.2013, 

s. 55 

L3e 

56 Frontlykter på mopeder 

og kjøretøyer som anses 

som mopeder 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e og L6e 
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UNECE-

reglement 

nr. 

Emne Endringsserie EUT-henvisning Anvendelse 

57 Frontlykter på motor-

sykler og kjøretøyer som 

anses som motorsykler 

02 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e, L4e, L5e og L7e 

60 Merking av betjenings-

innretningene, kontroll-

innretningene og 

indikatorene 

Supplement 2 til 

endringsserie 00 

EUT L 95 av 31.3.2004, 

s. 10 

L1e og L3e 

72 Frontlykter på motor-

sykler og kjøretøyer som 

anses som motorsykler 

(HS1) 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e, L4e, L5e og L7e 

74 Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

(moped) 

Supplement 7 til 

endringsserie 00 

EUT L 166 av 18.6.2013, 

s. 88 

L1e 

75 Dekk Supplement 13 til 

endringsserie 01 

EUT L 84 av 30.3.2011, 

s. 46 

L1e, L2e, L3e, L4e og 

L5e 

78 Bremsing, herunder 

blokkeringsfrie bremser 

og kombinerte 

bremseanlegg 

Supplement 3 til 

endringsserie 02 

EUT L 95 av 31.3.2004, 

s. 67 

L1e, L2e, L3e, L4e og 

L5e 

81 Speil Supplement 2 til 

endringsserie 00 

EUT L 185 av 13.7.2012, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

82 Frontlykter på mopeder 

og kjøretøyer som anses 

som mopeder (HS2) 

01 Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L1e, L2e og L6e 

87 Lykter for kjørelys Supplement 15 til 

endringsserie 00 

EUT L 4 av 7.1.2012, 

s. 24 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

98 Frontlykter med lyskilde 

av gassutladningstypen 

Supplement 4 til 

endringsserie 01 

Ennå ikke offentliggjort i 

EUT 

L3e 

99 Lyskilder av 

gassutladningstypen 

Supplement 5 til 

endringsserie 00 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 151 

L3e 

112 Frontlykter med 

asymmetrisk lys 

Supplement 12 til 

endringsserie 00 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 264 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

113 Frontlykter med 

symmetrisk lys 

Supplement 2 til 

endringsserie 01 

EUT L 330 av 16.12.2005, 

s. 214 

L1e, L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e og L7e 

Forklarende merknad: 

At en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. For enkelte komponenter 

er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til denne forordning. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Prøvingsmetoder og ytelseskrav som får anvendelse på signalhorn 

DEL 1 

Krav som får anvendelse på typegodkjenning av en type mekanisk eller elektrisk signalhorn som skal monteres på 

kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e 

1.  Generelle krav 

1.1.  Elektriske signalhorn skal sende ut en kontinuerlig, ensartet lyd, og deres lydspekter skal ikke variere hørbart 

under drift. For signalhorn med vekselstrøm gjelder dette kravet utelukkende ved konstant generatorhastighet, 

innenfor det intervallet som er angitt i nr. 2.3.2. 

1.2.  Elektriske signalhorn skal ha lydegenskaper (lydenergiens spektralfordeling, lydtrykknivå) og mekaniske 

egenskaper slik at de består prøvingene angitt i nr. 2–3.4, i den angitte rekkefølgen. 

1.3.  Elektriske signalhorn kan være utstyrt med en funksjon som gjør at innretningen kan fungere med et betydelig 

lavere lydtrykknivå. 

1.4.  Mekaniske signalhorn skal være utstyrt med en tommelfingerbetjent spak, enten av bjelletype konstruert slik at 

to løst opphengte metallskiver raskt roterer inni bjellehuset, eller av typen klokke med enkeltslag. 

2.  Måling av lydnivå 

2.1.  Signalhorn skal helst prøves i et ekkofritt miljø. Alternativt kan de prøves i et halvveis ekkofritt rom eller på et 

åpent område ute. I slike tilfeller skal det tas forholdsregler for å unngå at lyden kastes tilbake fra bakken i 

måleområdet, f.eks. ved at absorberende skjerming benyttes. Det skal kontrolleres at den sfæriske 

forvrengningen ikke er større enn 1 dB(A) innen en halvkule med en radius på minst 5 m opp til den høyeste 

målefrekvensen, hovedsakelig i måleretningen og i innretningens og mikrofonens høyde. Bakgrunnsstøyen skal 

være minst 10 dB(A) lavere enn de lydtrykksnivåene som skal måles. 

 Innretningen som skal prøves og mikrofonen skal være i samme høyde, mellom 1,15 og 1,25 m. Den retningen 

der mikrofonens følsomhet er størst, skal falle sammen med den retningen der signalhornets lydnivå er høyest. 

 Mikrofonen skal plasseres slik at membranen har en avstand på 2 ± 0,01 m fra det planet der innretningens 

lydutgang befinner seg. For innretninger med flere utganger skal denne avstanden bestemmes i forhold til 

utgangsplanet nærmest mikrofonen. 

2.2.  Målingene av lydtrykknivået skal omfatte bruk av en presisjonslydnivåmåler av klasse 1 som oppfyller kravene 

i IEC-publikasjon nr. 651, første utgave (1979). 

 Alle målinger skal gjennomføres med bruk av tidskonstanten «rapid». Veiekurven (A) skal brukes til å måle det 

samlede lydtrykknivået. 

 Fouriertransformasjon av lydsignalet skal brukes til å måle spekteret av det utsendte lydsignalet. Alternativt 

kan det benyttes tredjedels oktavfilter som oppfyller kravene angitt i IEC-publikasjon nr. 225, første utgave 

(1966), og i så fall bestemmes lydtrykknivået innenfor sentralfrekvensbåndet på 2 500 Hz, ved å tilføye den 

kvadratiske middelverdien av lydtrykknivået i tredjedels oktavbåndet ved sentralfrekvenser på 2000, 2500 og 

3150 Hz. 

 I alle tilfeller er det bare fouriertransformasjon som kan betraktes som referansemetode. 

2.3.  Det elektriske signalhornet skal forsynes med en av følgende spenninger, etter hva som er relevant: 

2.3.1.  For signalhorn som mottar likestrøm, en prøvingsspenning på 6,5, 13,0 eller 26,0 V, målt ved utgangssiden av 

elektrisitetskilden og tilsvarende en nominell spenning på henholdsvis 6, 12 eller 24 V.  
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2.3.2.  Dersom et signalhorn mottar likestrøm som må leveres av en elektrisk generator av den typen som vanligvis 

brukes sammen med denne typen innretning, skal innretningens akustiske egenskaper registreres ved 

vekselstrømsdynamoturtall som tilsvarer 50 %, 75 % og 100 % av det høyeste turtallet som er angitt av 

produsenten av vekselstrømdynamoen for kontinuerlig drift. Vekselstrømsdynamoen skal ikke utsettes for noen 

annen elektrisk belastning under prøvingen. Holdbarhetsprøvingen beskrevet i nr. 3–3.4 skal utføres ved en 

hastighet som er angitt av produsenten av utstyret og utvalgt fra intervallet nevnt ovenfor. 

2.3.3.  Dersom en likerettet strøm brukes til prøvingen av et signalhorn som mottar likestrøm, skal differansen mellom 

spenningspulsene målt fra topp til topp ved strømkildens poler ved drift av signalhornet ikke være større enn 

0,1 V. 

2.3.4.  Motstanden i den elektriske lederen til signalhorn som mottar likestrøm, herunder motstanden ved poler og 

kontakter, skal ligge så nær som mulig 0,05 Ω ved en nominell spenning på 6 V, 0,10 Ω ved en nominell 

spenning på 12 V og 0,20 Ω ved en nominell spenning på 24 V. 

2.4.  Det mekaniske signalhornet skal prøves som følger: 

2.4.1.  Innretningen som skal prøves, skal betjenes av en person eller ved andre eksterne metoder som beveger spaken 

som anbefalt av produsenten. Tilstedeværelsen av en operatør skal ikke ha noen merkbar virkning på 

prøvingsresultatene. En målesekvens består av ti etterfølgende operasjoner over driftsspakens fulle bevegelse 

innenfor fire ± 0,5 s. Det skal gjennomføres fem sekvenser, med pause mellom hver. Hele operasjonen skal 

gjennomføres fem ganger. 

2.4.2.  Det A-vektede lydnivået skal registreres for hver av de 25 målesekvensene; det skal ligge innenfor 2,0 dB(A), 

og det skal tas et gjennomsnitt av hver måling til beregning av det endelige resultatet. 

2.5.  Signalhornet skal være fast montert ved hjelp av den eller de delene som er beregnet på dette formål av 

produsenten, på en sokkel med en masse som er minst ti ganger så stor som massen til signalhornet som skal 

prøves, og minst 30 kg. Sokkelen skal være innrettet slik at refleksjoner fra dens vegger og vibrasjonene ikke 

har noen vesentlig innvirkning på resultatene av målingene. 

2.6.  På de vilkårene som er angitt ovenfor, skal det A-vektede lydnivået ikke overstige 115 dB(A) for elektriske 

signalhorn og 95 dB(A) for mekaniske signalhorn. 

2.7.  Lydtrykknivået i frekvensbåndet 1800–3550 Hz for elektriske signalhorn skal være høyere enn nivået for 

enhver frekvenskomponent over 3550 Hz, og i alle tilfeller minst 90 dB(A). Lydtrykknivået for det mekaniske 

signalhornet skal være minst 80 dB(A). 

2.8.  Egenskapene angitt i nr. 2.6–2.7 skal også overholdes av alle signalhorn som har gjennomgått holdbarhets-

prøvingen fastsatt i nr. 3–3.4. 

2.8.1.  Enhver variasjon i spenning skal ligge mellom 115 % og 95 % av nominell verdi for elektriske signalhorn som 

mottar likestrøm, eller mellom 50 % og 100 % av høyeste turtall for en vekselstrømsdynamo som produsenten 

av vekselstrømsdynamoen har angitt for kontinuerlig drift, dersom det elektriske signalhornet mottar 

vekselstrøm. 

2.9.  Forsinkelsen mellom aktivering og det øyeblikket da lyden når minsteverdien som kreves i nr. 2.6–2.7, skal 

ikke overstige 0,2 sekunder målt ved en omgivelsestemperatur på 20 ± 5 °C (293 ± 5 K). Dette kravet får særlig 

anvendelse på pneumatiske eller elektropneumatiske signalhorn. 

2.10.  Ved de vilkårene for strømforsyning som er fastsatt av produsentene, skal pneumatiske eller elektropneumatiske 

signalhorn gi samme akustiske ytelse som de som kreves for normale elektriske signalhorn. 

2.11.  Minsteverdien nevnt i nr. 2.6–2.7 skal oppnås for hver komponent av en flertoneinnretning som kan sende ut lyd 

uavhengig. Høyeste totale lydtrykknivå skal oppnås med alle komponentene i drift samtidig.  
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3.  Holdbarhetsprøving 

3.1.  Omgivelsestemperaturene skal ligge mellom 15 °C og 30 °C (288 K og 303 K). 

3.2.  Det elektriske signalhornet skal forsynes med den nominelle spenningen med ledermotstand som angitt i nr. 2.3.1–

2.3.4, samtidig som det er i samsvar med nr. 2.8.1, og aktiveres 10 000 ganger, hver gang med en aktivering på ett 

sekund fulgt av et avbrudd på fire sekunder. Under prøvingen ledes det kjøleluft forbi signalhornet med en 

hastighet på 10 m/s ± 2 m/s. 

3.2.1.  Dersom det gjennomføres en prøving inni et isolert kammer, skal dette kammeret være av tilstrekkelig volum til å 

sikre normalt utslipp av den varmen som avgis fra signalhornet under holdbarhetsprøvingen. 

3.3.  Når halvparten av det totale antallet operasjoner som kreves, er fullført, kan det elektriske signalhornet 

tilbakestilles dersom egenskapene til lydnivået er endret siden før prøvingen. Når det totale antall operasjoner som 

kreves, er fullført, kan signalhornet igjen tilbakestilles og skal deretter oppfylle kravene til prøvingene angitt i 

nr. 2.8. 

3.4.  Fire enheter av en type mekanisk signalhorn skal gjennomgå holdbarhetsprøvingen. Hver enhet skal være ny og 

skal ikke smøres i løpet av prøvingen. Den skal aktiveres 30 000 ganger over driftsspakens fulle bevegelse i en takt 

på 100 ± 5 operasjoner per minutt. De fire enhetene skal deretter gjennomgå en salttåkeprøving i samsvar med EN 

ISO 9227:2012. Tre av de fire enhetene skal oppfylle kravene i prøvingene angitt i nr. 2.8. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til signalhorn 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L2e og L6e skal være utstyrt med minst ett elektrisk signalhorn som er 

komponenttypegodkjent i samsvar med denne forordning eller UNECE-reglement nr. 28(1). 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B med en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 25 km/t og en største kontinuerlig 

nominell effekt eller nettoeffekt på ≤ 500 W kan alternativt utstyres med et mekanisk signalhorn som er 

komponenttypegodkjent i samsvar med denne forordning, og i så fall får kravene i nr. 2.1.1–2.1.7 ikke 

anvendelse. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante monteringskrav i UNECE-reglement nr. 28. 

1.3.1.  I mangel av særlige instruksjoner skal uttrykket «motorsykler» i nevnte reglement anses å vise til kjøretøyer i 

gruppe L3e, L4e og L5e. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante monteringskrav i UNECE-reglement nr. 28, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L5e. 

1.5.  I mangel av særlige krav i UNECE-reglement nr. 28, og som fastsatt i nr. 1.3 i del 1, kan signalhorn eller andre 

innretninger som er montert på kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, omfatte en 

funksjon som gjør at enheten kan aktiveres periodisk på en slik måte at den fungerer med et betydelig lavere 

lydtrykknivå enn det som kreves for signalhorn, og sender ut en kontinuerlig, ensartet lyd med et lydspekter 

som ikke varierer hørbart under drift, for eksempel i den hensikt å varsle fotgjengere om at kjøretøyet nærmer 

seg. 

2.  Ytelseskrav til monterte signalhorn. 

2.1.  For kjøretøyer i gruppe L1e-B, L2e og L6e: 

2.1.1. Prøvingsspenningen skal være som fastsatt i nr. 2.3–2.3.2 i del 1. 

2.1.2.  Lydtrykknivåene skal måles på de vilkårene som er fastsatt i nr. 2.2 i del 1. 

  

(1) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33. 
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2.1.3.  Det A-vektede lydtrykknivået som sendes ut av signalhornet/signalhornene, skal måles i en avstand på 7,0 m 

foran kjøretøyet, som skal være plassert på et åpent sted, på en flate som er så jevn som mulig, og dersom det er 

utstyrt med et signalhorn som forsynes med likestrøm, med motoren av. 

2.1.4.  Mikrofonens måleinstrument skal være plassert i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.1.5.  Lydtrykknivået på bakgrunnsstøyen og vindstøyen skal være minst 10 dB(A) under den lyden som skal måles. 

2.1.6.  Høyeste lydtrykknivå skal måles innenfor et område på mellom 0,5 og 1,5 meter over bakken. 

2.1.7.  Når det måles på vilkårene i nr. 2.1.1–2.1.5, skal verdien for høyeste lydtrykk som bestemt i nr. 2.1.6 være 

mellom 75 dB(A) og 112 dB(A). 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante ytelseskrav i UNECE-reglement nr. 28. 

2.2.1.  I mangel av særlige instruksjoner skal uttrykket «motorsykler» i nevnte reglement anses å vise til kjøretøyer i 

gruppe L3e, L4e og L5e. 

2.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante ytelseskrav i UNECE-reglement nr. 28, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L5e. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav som får anvendelse på bremsing, herunder blokkeringsfrie bremser og kombinerte bremseanlegg 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til bremsing 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78. 

1.1.1.  Uten hensyn til kravene fastsatt i nr. 1.1 får bestemmelsene i nr. 1.1.1.1–1.1.1.3 anvendelse på kjøretøyer i 

gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand på ≤ 35 kg som er utstyrt som følger: 

1.1.1.1.  I bremseinnretninger med hydraulisk overføring er beholdere som inneholder reservevæske, unntatt fra 

kravene som gjelder enkel kontroll av væskenivå i UNECE-reglementet nevnt ovenfor. 

1.1.1.2.  For felgbremser skal med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder prøving med våte bremser i 

UNECE-reglementet nevnt ovenfor, vannet styres mot den delen av felgkanten som gir friksjon, med dysene 

plassert 10–30 mm bak bremseklossene. 

1.1.1.3.  Med hensyn til bremseevne med bare forbrems når kjøretøyet er lastet med største teknisk tillatte masse, skal 

for kjøretøyer med felgkanter med en bredde på 45 mm eller mindre (kode 1.75) stopplengden eller den 

midlere maksimalretardasjonen (MFDD) være som fastsatt i UNECE-reglementet nevnt ovenfor. Dersom 

dette kravet ikke kan oppfylles på grunn av begrenset friksjon mellom dekk og veidekke, gjelder 

stopplengden S ≤ 0,1 + V2/115 med tilsvarende midlere maksimalretardasjon 4,4 m/s2 for en prøving på et 

kjøretøy lastet med største teknisk tillatte masse der begge bremseinnretningene brukes samtidig. 

1.1.2.  For godkjenning av en kjøretøytype får bestemmelsene i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 om 

obligatorisk montering av avanserte bremseanlegg anvendelse. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L6e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L2e. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 78, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L5e. 

______ 
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VEDLEGG IV 

Krav til elektrisk sikkerhet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektrisk sikkerhet 

1.1.  Kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, herunder kjøretøyer med bare elektrisk 

drift og elektriske hybridkjøretøyer, skal oppfylle kravene i dette vedlegg. 

2.  Generelle krav til beskyttelse mot elektrisk støt og elektrisk sikkerhet som får anvendelse på 

høyspenningsbusser ved forhold der de ikke er koplet til eksterne høyspentforsyninger. 

2.1.  Beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

Beskyttelsene som er levert (f.eks. fast isolator, barriere, innkapsling) skal ikke kunne åpnes, tas fra 

hverandre eller fjernes uten bruk av verktøy. 

 Beskyttelsen mot adgang til strømførende deler skal prøves i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 3 

— Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler. 

2.1.1.  For beskyttelse av strømførende deler i en lukket kupé og i et bagasjerom skal kapslingsgrad IPXXD 

overholdes. 

2.1.2.  For beskyttelse av strømførende deler på andre områder enn i en lukket kupé eller i et bagasjerom skal 

kapslingsgrad IPXXB overholdes. 

2.1.3.  For beskyttelse av strømførende deler i kjøretøyer der det ikke finnes noen lukket kupé, skal kapslingsgrad 

IPXXD overholdes for hele kjøretøyet. 

2.1.4.  Koplinger (herunder kjøretøyets inntak) anses å oppfylle kravene dersom 

– de også overholder kapslingsgrad IPXXB når de tas fra hverandre uten bruk av verktøy, 

– de er plassert under gulvet på kjøretøyet og er utstyr med en låsemekanisme (f.eks. skruesikring, 

bajonettlåsing), 

– de er utstyrt med en låsemekanisme, og andre komponenter skal fjernes først med bruk av verktøy for å 

fjerne koplingen, eller 

– spenningen på de strømførende delene blir ≤ DC 60 V eller ≤ AC 30 V (rms) i løpet av ett sekund etter at 

koplingen er fjernet. 

2.1.5.  Dersom en servicebryter kan åpnes, tas fra hverandre eller fjernes uten bruk av verktøy, skal kapslingsgrad 

IPXXB overholdes under alle disse forholdene. 

2.1.6.  Særlige krav til merking. 

2.1.6.1.  Dersom en REESS har høyspentkapasitet, skal symbolet vist i figur 4-1 plasseres på eller i nærheten av 

REESS. Symbolets bakgrunn skal være gul, rammen og pilen skal være svart. 

Figur 4-1 

Merking av høyspenningsutstyr 

 

2.1.6.2.  I tillegg skal symbolet plasseres på alle innkapslinger og barrierer som når de fjernes, eksponerer strømførende 

deler i høyspentkretser. Denne bestemmelsen er valgfri for koplinger til høyspenningsbusser og får ikke 

anvendelse på noen av følgende tilfeller: 

– Dersom barrierer eller innkapslinger ikke fysisk kan nås, åpnes eller fjernes med mindre andre 

kjøretøykomponenter fjernes ved bruk av verktøy.  
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– Dersom barrierer eller innkapslinger er plassert under gulvet på kjøretøyet. 

2.1.6.3.  Kabler til høyspenningsbusser som ikke befinner seg fullstendig innenfor innkapslinger, skal identifiseres 

ved at de har et ytre deksel som er oransje. 

2.2.  Beskyttelsen mot indirekte kontakt med strømførende deler skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

2.2.1.  Når det gjelder beskyttelse mot elektrisk støt som kan oppstå ved indirekte kontakt, skal de eksponerte 

ledende delene, for eksempel ledende barriere og innkapsling, være sikkert galvanisk koplet til det elektrisk 

ledende rammeverket, for eksempel ved forbindelser med elektrisk ledning, jordingskabel, sveising eller ved 

forbindelser som bruker bolter, slik at det ikke kan forekomme potensielle elektriske farer. 

2.2.2.  Motstanden mellom alle eksponerte ledende deler og det elektrisk ledende rammeverket skal være lavere enn 

0,1 Ω når strømstyrken er minst 0,2 A. Dette kravet anses som oppfylt dersom den galvaniske forbindelsen er 

etablert ved sveising. 

2.2.3.  For kjøretøyer som er beregnet på å bli koplet til en jordet ekstern strømforsyning gjennom en ledende 

forbindelse, skal det finnes en innretning som gjør det mulig å kople det elektrisk ledende rammeverket 

galvanisk til jordforbindelsen. 

 Innretningen skal gjøre det mulig å kople til jordforbindelsen før den eksterne spenningen tilføres til 

kjøretøyet, og skal beholde denne forbindelsen til etter at den eksterne spenningen er fjernet fra kjøretøyet. 

 Oppfyllelse av disse kravene kan godtgjøres ved hjelp av koplingen som er angitt av kjøretøyprodusenten 

eller ved teknisk analyse. 

2.2.3.1.  Det trenger ikke å være en galvanisk forbindelse fra det elektrisk ledende rammeverket til jordforbindelsen i 

følgende tilfeller: 

– Kjøretøyet kan bare bruke en egen lader som er beskyttet når det oppstår en enkelt isolasjonssvikt. 

– Hele metallkarosseriet til kjøretøyet er beskyttet når det oppstår en enkelt isolasjonssvikt. 

– Kjøretøyet kan ikke lades uten at framdriftsbatteriet fjernes helt fra kjøretøyet. 

2.3.  Isolasjonsmotstanden skal oppfylle kravene angitt nedenfor. 

2.3.1.  For elektriske framdriftssystemer som består av separate DC- eller AC-busser: 

 Dersom AC-busser og DC-busser er galvanisk isolert fra hverandre, skal isolasjonsmotstanden mellom alle 

høyspenningsbussene og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi på 100 Ω/V av driftsspenningen 

for DC-busser, og en minsteverdi på 500 Ω/V av driftsspenningen for AC-busser. 

 Målingene skal foretas i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 1 — Målemetode for isolasjonsmotstand. 

2.3.2.  For elektrisk framdriftssystem som består av kombinerte DC- og AC-busser: 

 Dersom AC-høyspenningsbusser og DC-høyspenningsbusser er galvanisk koplet, skal isolasjonsmotstanden 

mellom alle høyspenningsbussene og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi på 500 Ω/V av 

driftsspenningen. 

 Dersom alle AC-høyspenningsbusser er beskyttet ved hjelp av et av de to følgende tiltakene, skal imidlertid 

isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket ha en minsteverdi 

på 100 Ω/V av driftsspenningen: 

– Dobbelt- eller flerlags faste isolatorer, barrierer eller innkapslinger som oppfyller kravene i nr. 2.1–2.1.6.3 

uavhengig av hverandre, for eksempel ledningsnett. 

– Mekanisk robuste beskyttelser med tilstrekkelig holdbarhet i kjøretøyets levetid, for eksempel motorhus, 

kapper til elektroniske omformere eller koplinger. 

 Isolasjonsmotstanden mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket kan dokumenteres 

ved beregning, måling eller en kombinasjon av disse. 

 Målingen skal foretas i samsvar med tillegg 1 — Målemetode for isolasjonsmotstand. 

2.3.3.  For kjøretøyer som bruker brenselcelle: 

 Dersom kravet til minste isolasjonsmotstand ikke kan opprettholdes over tid, skal beskyttelse oppnås på en 

av følgende måter: 

– Dobbelt- eller flerlags faste isolatorer, barrierer eller innkapslinger som oppfyller kravene i nr. 2.1–2.1.6.3 

uavhengig av hverandre.  
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– Overvåkingssystem for isolasjonsmotstand i kjøretøyet sammen med et varsel til føreren dersom 

isolasjonsmotstanden faller under den påkrevde minsteverdien. Isolasjonsmotstanden mellom 

høyspenningsbussen i tilkoplingssystemet for lading av REESS, som ikke er spenningsførende utenom ved 

lading av REESS, og det elektrisk ledende rammeverket trenger ikke å overvåkes. 

 Riktig funksjon for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet skal prøves som beskrevet i 

tillegg 2 — Bekreftelsesmetode til funksjonen for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet. 

2.3.4.  Krav til isolasjonsmotstand for tilkoplingssystemet for lading av REESS 

 Tilkoplingen på kjøretøyet eller ladekabelen når den er permanent tilkoplet kjøretøyet, som er beregnet på å 

være elektrisk ledende forbundet til den jordede eksterne AC-strømforsyningen og strømkretsen som er 

galvanisk forbundet med tilkoplingen på kjøretøyet/ladekabelen under lading av REESS, skal ha en 

isolasjonsmotstand mellom høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket på minst 1,0 ΜΩ når 

ladekoplingen er frakoplet. Under målingen kan framdriftsbatteriet være frakoplet. 

3.  Krav til REESS 

3.1.  Beskyttelse ved overstrøm 

 REESS skal ikke overopphetes ved overstrøm, eller dersom det er tilbøyelig til å overopphetes på grunn av 

overstrøm, skal det utstyres med én eller flere verneinnretninger som sikringer, effektbrytere og/eller 

hovedkontaktorer. 

 Eventuelt skal kjøretøyprodusenten framlegge relevante data og analyse som godtgjør at overoppheting fra 

overstrøm hindres uten bruk av verneinnretninger. 

3.2.  Forebygging av ansamling av gass 

 Steder der det oppbevares framdriftsbatterier av åpen type som kan produsere hydrogengass, skal være 

utstyrt med en ventilasjonsvifte eller ventilasjonskanal eller annet egnet middel for å forebygge ansamling av 

hydrogengass. Kjøretøyer med en ramme av åpen type der det ikke er mulig med ansamling av hydrogengass 

på slike steder, trenger ikke å ha ventilasjonsvifte eller ventilasjonskanal. 

3.3.  Beskyttelse mot elektrolyttlekkasje 

 Det må ikke lekke elektrolytt fra kjøretøyet når det skråstilles i noen retninger, tippes til venstre eller høyre 

mot bakken eller selv når REESS snus opp ned. 

 Dersom det lekker elektrolytt fra REESS eller dens komponenter av andre årsaker, skal det ikke nå føreren 

eller andre personer i eller rundt kjøretøyet ved normale bruksforhold når det er parkert (dvs. også når 

kjøretøyet er parkert i en helling) eller all annen normal funksjonell drift. 

3.4.  Utilsiktet frakopling 

 REESS og dens komponenter skal være montert i kjøretøyet på en slik måte at REESS ikke utilsiktet kan 

løsne eller kastes ut. 

 REESS og dens komponenter skal ikke bli kastet ut når kjøretøyet skråstilles i noen retninger, tippes til 

venstre eller høyre mot bakken eller selv når REESS snus opp ned. 

4.  Sikkerhetskrav ved bruk 

4.1.  Framgangsmåte for å slå framdriftssystemet på og av 

4.1.1.  Ved oppstart, herunder start av systemet, skal det for å velge driftsmåten for aktiv kjøring minst utføres to 

forsettlige og særskilte handlinger av føreren. 

4.1.2.  Det skal minst gis et midlertidig signal til føreren når kjøretøyet skifter til driftsmåte for aktiv kjøring, men 

denne bestemmelsen får ikke anvendelse under forhold der en forbrenningsmotor direkte eller indirekte 

leverer effekt til kjøretøyets framdrift. 

4.1.3.  Når føreren forlater kjøretøyet, skal han/hun underrettes ved hjelp av et signal (f.eks. optisk signal eller 

lydsignal) dersom kjøretøyet fortsatt står i driftsmåten for aktiv kjøring. 

4.1.4.  Dersom REESS om bord kan lades eksternt av føreren, skal det være umulig å bevege kjøretøyet ved hjelp av 

dets eget framdriftssystem så lenge tilkoplingen til den eksterne strømforsyningen er fysisk koplet til 

kjøretøyets tilkopling. Oppfyllelse av dette kravet skal godtgjøres ved hjelp av koplingen som er angitt av 

kjøretøyprodusenten. 
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 For permanent tilkoplede ladekabler anses kravet ovenfor å være oppfylt når bruk av ladekabelen klart 

hindrer bruk av kjøretøyet (f.eks. at kabelen alltid ligger over betjeningsinnretninger, førerens sal, sete, 

håndtak eller ratt, eller at setet som dekker kabelens oppbevaringsrom, ikke kan lukkes). 

4.1.5.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med en betjeningsenhet for kjøreretning (dvs. ryggeinnretning), skal denne 

enhetens innstilling være angitt overfor føreren. 

4.1.6.  Det er tillatt at det skal være nødvendig med bare én handling for å deaktivere driftsmåten for aktiv kjøring 

eller for å fullføre framgangsmåten for å slå av kjøretøyet. 

4.2.  Kjøring med redusert effekt 

4.2.1.  Angivelse av redusert effekt 

 Dersom det elektriske framdriftssystemet er utstyrt med en metode for automatisk reduksjon av kjøretøyets 

framdriftskraft (f.eks. driftsmåte ved svikt i framdriftssystemet), skal betydelige reduksjoner angis overfor 

føreren. 

4.2.2.  Angivelse av lavt energinivå i REESS 

 Dersom ladestatusen i REESS har betydelig innvirkning på kjøretøyets ytelse (dvs. akselerasjon og 

kjøreegenskaper, som skal vurderes av teknisk instans sammen med kjøretøyprodusenten), skal lavt 

energinivå angis overfor føreren ved hjelp av en tydelig innretning (f.eks. visuelt signal eller lydsignal). Til 

dette formål skal angivelsen brukt i nr. 4.2.1 ikke anvendes. 

4.3.  Kjøring bakover 

 Det skal ikke være mulig å aktivere betjeningsfunksjonen for å kjøre bakover når kjøretøyet er i bevegelse 

framover. 

4.4.  Bestemmelse av hydrogenutslipp 

4.4.1.  Denne kontrollen skal utføres på alle kjøretøytyper som er utstyrt med framdriftsbatterier av åpen type, og 

alle krav skal oppfylles. 

4.4.2.  Kjøretøyene skal være utstyrt med ladere om bord. Prøvingene skal utføres etter metoden beskrevet i vedlegg 

7 til UNECE-reglement nr. 100(1). Prøvetaking og analyse av hydrogen skal være slik som foreskrevet 

ovenfor; imidlertid kan andre analysemetoder anvendes forutsatt at det kan godtgjøres at de gir likeverdige 

resultater. 

4.4.3.  Ved normal lading ved de forholdene som er angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement nr. 100, skal 

hydrogenutslippene være < 125 g målt over 5 timer, eller under (25 × t2) (g) i t2 (h). 

4.4.4.  Ved lading utført med lader om bord som framviser svikt (forhold angitt i vedlegg 7 til UNECE-reglement 

nr. 100), skal hydrogenutslippene være under 42 g. Videre skal laderen om bord begrense denne mulige 

svikten til 30 minutter. 

4.4.5.  Alle operasjoner knyttet til lading av REESS skal kontrolleres automatisk, herunder stopp for lading. 

4.4.6.  Det skal ikke være mulig å overstyre ladefasene manuelt. 

4.4.7.  Normale operasjoner for tilkopling og frakopling til strømnettet eller strømbrudd skal ikke påvirke 

ladefasenes kontrollsystem. 

4.4.8.  Ladesvikt som kan føre til feil i laderen om bord ved senere lading, skal gi et permanent signal til føreren 

eller klart angis overfor den som er i ferd med å påbegynne lading. 

4.4.9.  Nærmere instruksjoner om ladingen og en samsvarserklæring om kravene fastsatt i nr. 4.4.1–4.4.8 skal være 

med i kjøretøyets bruksanvisning. 

4.4.10.  Det kan anvendes prøvingsresultater som er oppnådd med andre kjøretøytyper som har lignende egenskaper 

innenfor samme familie, i samsvar med bestemmelsene fastsatt i tillegg 2 i vedlegg 7 til forordning nr. 100. 

 ______  

  

(1) EUT L 57 av 2.3.2011, s. 54. 
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Tillegg 1 

Metode for måling av isolasjonsmotstand for kjøretøybasert prøving 

1.  Generelt 

 Isolasjonsmotstanden for hver høyspenningsbuss skal måles eller skal bestemmes ved beregning ved hjelp av 

måleverdier fra hver del eller komponentenhet i en høyspenningsbuss (heretter kalt «delt måling»). 

2.  Målemetode 

 Målingen av isolasjonsmotstand skal foretas ved å velge en egnet målemetode blant dem som er oppført i 

nr. 2.1–2.2, avhengig av de strømførende delenes elektriske lading, isolasjonsmotstanden osv. 

 Området for den strømkretsen som skal måles, skal klargjøres på forhånd ved hjelp av kretsløpsskjemaer osv. 

 Dessuten kan det foretas nødvendige endringer for å kunne måle isolasjonsmotstanden, for eksempel fjerning av 

deksel for å få tilgang til strømførende deler, opptegning av målelinjer, endringer i programvare osv. 

 Dersom de målte verdiene ikke er stabile på grunn av at overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet 

er i drift osv., kan det foretas nødvendige endringer for å kunne foreta målingen, for eksempel å stanse driften av 

den aktuelle innretningen, eller fjerne den. Når innretningen er fjernet, skal det dessuten godtgjøres ved hjelp av 

tegninger osv. at dette ikke vil endre isolasjonsmotstanden mellom de strømførende delene og det elektrisk 

ledende rammeverket. 

 Det skal utvises stor forsiktighet med hensyn til kortslutninger, elektriske støt osv., idet det under denne 

kontrollen kan være nødvendig med direkte drift av høyspenningskretsen. 

2.1.  Målemetode som bruker spenning fra kilder utenfor kjøretøyet 

2.1.1.  Måleinstrument 

 Det skal brukes et prøvingsinstrument for isolasjonsmotstand som er i stand til å påføre likespenning som er 

høyere enn driftsspenningen til høyspenningsbussen. 

2.1.2.  Målemetode 

 Det skal koples et prøvingsinstrument for isolasjonsmotstand mellom de strømførende delene og det elektrisk 

ledende rammeverket. Deretter skal isolasjonsmotstanden måles ved å påføre en likespenning som er minst 

halvparten av driftsspenningen til høyspenningsbussen. 

 Dersom systemet har flere spenningsintervaller (f.eks. på grunn av en reguleringsomformer) i galvanisk tilkoplet 

krets og noen av komponentene ikke tåler driftsspenningen i hele kretsen, kan isolasjonsmotstanden mellom 

disse komponentene og det elektrisk ledende rammeverket måles separat ved å påføre minst halvparten av deres 

egen driftsspenning med disse komponentene frakoplet. 

2.2.  Målemetode som bruker kjøretøyets egen REESS som likespenningskilde 

2.2.1.  Vilkår for prøvingskjøretøyet 

 Det skal settes spenning på høyspenningsbussen fra kjøretøyets egen REESS og/eller energiomformingssystem, 

og spenningsnivået i REESS og/eller energiomformingssystemet gjennom hele prøvingen skal være minst den 

nominelle driftsspenningen som er angitt av kjøretøyprodusenten.  
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2.2.2.  Måleinstrument 

 Voltmeteret som brukes i denne prøvingen, skal måle likestrømsverdier, og skal ha en indre motstand på minst 

10 MΩ. 

2.2.3.  Målemetode 

2.2.3.1.  Første trinn 

 Spenningen måles som vist i figur 4-Ap1-1, og spenningen i høyspenningsbussen (Vb) registreres. Vb skal være 

lik eller større enn den nominelle driftsspenningen i REESS og/eller energiomformingssystemet som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

Figur 4-Ap1-1 

Måling av Vb, V1, V2 

 

2.2.3.2.  Annet trinn 

 Mål og registrer spenningen (V1) mellom den negative siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende 

rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

2.2.3.3.  Tredje trinn 

 Mål og registrer spenningen (V2) mellom den positive siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende 

rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

2.2.3.4.  Fjerde trinn 

 Dersom V1 er større enn eller lik V2, settes en standard kjent motstand (Ro) mellom den negative siden av 

høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket. Mål og registrer spenningen (V1’) mellom den 

negative siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket (se figur 4-Ap1-1). 

 Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter følgende formel: 

Ri = Ro*(Vb/V1’ – Vb/V1) eller Ri = Ro*Vb*(1/V1’ – 1/V1)  
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Figur 4-Ap1-2 

Måling av V1’ 

 

 Dersom V2 er større enn V1, settes en standard kjent motstand (Ro) mellom den positive siden av 

høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket. Når Ro er montert, måles spenningen (V2’) 

mellom den positive siden av høyspenningsbussen og det elektrisk ledende rammeverket (se figur 4-Ap1-3). 

Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter den viste formelen. Del denne verdien for elektrisk isolasjon  

(i Ω) med den nominelle driftsspenningen til høyspenningsbussen (i V). 

 Beregn den elektriske isolasjonen (Ri) etter følgende formel: 

Ri = Ro*(Vb/V2’ – Vb/V2) eller Ri = Ro*Vb*(1/V2’ – 1/V2) 

Figur 4-Ap1-3 

Måling av V2’ 
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2.2.3.5.  Femte trinn 

 Verdien for den elektriske isolasjonen Ri (i Ω) delt med driftsspenningen til høyspenningsbussen (i volt) gir 

isolasjonsmotstanden (i Ω/V). 

 Merk: Standard kjent motstand Ro (i Ω) bør være verdien av den minste påkrevde isolasjonsmotstanden (i 

Ω/V) multiplisert med kjøretøyets driftsspenning pluss/minus 20 prosent (i V). Det kreves ikke at Ro har 

nøyaktig denne verdien, siden ligningene gjelder for enhver Ro; imidlertid bør en verdi for Ro i dette 

området gi god oppløsning for spenningsmålingene. 

 ______  
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Tillegg 2 

Bekreftelsesmetode for funksjonen for overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyer 

1.  Funksjonen til overvåkingssystemet for isolasjonsmotstand i kjøretøyet skal bekreftes ved følgende metode: 

 Sett inn en motstand som ikke fører til at isolasjonsmotstanden mellom den polen som overvåkes, og det elektrisk 

ledende rammeverket faller under den påkrevde minsteverdien for isolasjonsmotstand. Varslingen skal aktiveres. 

 ______  

Tillegg 3 

Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler 

1.  Adgangssonder 

 Adgangssonder for å kontrollere personers beskyttelse mot strømførende deler er angitt i tabell 4-Ap3-1. 

2.  Prøvingsvilkår 

 Adgangssonden skyves mot enhver åpning i innkapslingen med den kraften som er angitt i tabell 4-Ap3-1. 

Dersom den trenger helt eller delvis gjennom, plasseres den i enhver mulig posisjon, men stoppflaten skal under 

ingen omstendigheter kunne trenge helt gjennom åpningen. 

 Indre barrierer anses som del av innkapslingen. 

 En lavspenningskilde på ≥ 40 V og ≤ 50 V i serie med en egnet lampe skal om nødvendig koples mellom sonden 

og de strømførende delene inni barrieren eller innkapslingen. 

 Signalkretsmetoden skal også anvendes på bevegelige strømførende deler i høyspenningsutstyret. 

 Indre bevegelige deler kan dersom det er mulig, betjenes eller beveges langsomt. 

3.  Godkjenningsvilkår 

 Adgangssonden skal ikke berøre strømførende deler. 

 Dersom dette kravet kontrolleres ved hjelp av en signalkrets mellom sonden og de strømførende delene, skal 

lampen ikke tennes. 

 Når det gjelder prøvingen for IPXXB, kan den leddede prøvingsfingeren trenge gjennom i sin lengde på 80 mm, 

men stoppflaten (diameter 50 x 20 mm) skal ikke gå gjennom åpningen. Med utgangspunkt i en rett posisjon 

bøyes først det ene og deretter det andre av prøvingsfingerens ledd i en vinkel på opptil 90 grader i forhold til 

aksen for fingerens tilstøtende del og plasseres i hver mulige posisjon. 

 Når det gjelder prøvingene for IPXXD, kan adgangssonden trenge gjennom i sin fulle lengde, men stoppflaten skal 

ikke trenge helt gjennom åpningen.  
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Tabell 4-Ap3-1 

Adgangssonder for prøving av personers beskyttelse mot adgang til farlige deler 

Første 

siffer 

Ekstra 

bokstav 
Adgangssonde 

Prøvings-

kraft 

2 B Leddet prøvingsfinger 

Se figur 4-Ap3-1 under for samtlige mål 

 

10 N ± 

10 % 

4, 5, 6 D Prøvingsledning, diameter 1,0 mm, lengde 100 mm 

 

1 N ± 

10 % 

 

  

Stoppflate 

Leddet prøvingsfinger 

(metall) 

Isolasjonsmateriale 

Kule 35 ± 0,2 

Stiv prøvingsledning 

(metall) Kanter uten 

grater 

Ca. 100 
100 ± 0,2 

Håndtak 
(isolasjonsmateriale) 

Stoppflate 
(isolasjonsmateriale) 
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Figur 4-Ap3-1 

Leddet prøvingsfinger 

 

 ______   

Håndtak 

Skjerming Isolasjons-

materiale 

Stoppflate 

Ledd 

Alle kanter 

avfases 

R2 ± 0,05 

sylindrisk 
R4 ± 0,06 

kuleformet 

SNITT A-A 

SNITT B-B 
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VEDLEGG V 

Krav som får anvendelse på produsentens erklæring om holdbarhetsprøving av systemer, deler og utstyr som er 

kritiske for funksjonssikkerheten 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til holdbarhetsprøving 

1.1.  I henhold til samsvarserklæringen i artikkel 22 nr. 2 i og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 gjelder 

følgende: 

 Kjøretøyer og deres systemer, deler og utstyr som er kritiske for funksjonssikkerheten, skal kunne tåle normal bruk 

dersom de vedlikeholdes i samsvar med produsentens anbefalinger, idet det tas hensyn til jevnlig og planlagt 

vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer utført i samsvar med de klare og utvetydige instruksjonene som 

kjøretøyprodusenten har fastsatt i bruksanvisningen som følger med kjøretøyet. 

 Normal bruk av kjøretøyet skal dekke fem år etter første registrering og en samlet kjørelengde som tilsvarer 

1,5 ganger strekningen som er fastsatt i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 i direkte forbindelse med den 

aktuelle kjøretøygruppen og det utslippstrinnet (dvs. Euro-trinn) som kjøretøyet skal typegodkjennes i henhold til; 

den påkrevde strekningen skal imidlertid ikke overstige 60 000 km for noen kjøretøygruppe. Normal bruk omfatter 

ikke bruk under strenge forhold (f.eks. ekstrem kulde eller varme) og kjøreforhold som gir skade på kjøretøyet på 

grunn av veiens stand. 

1.2.  Typegodkjente dekk, utskiftbare lyskilder i lyskomponentene og andre forbruksmaterialer holdes utenom 

holdbarhetskravene. 

1.3.  Kjøretøyprodusenten er ikke forpliktet til å gi fra seg opplysninger som for eksempel dokumenter som inneholder 

fortrolige opplysninger vedrørende bedriftens informasjon om framgangsmåter for holdbarhetsprøving og annen 

tilknyttet intern praksis. 

1.4.  Produsentens erklæring berører ikke vedkommendes garantiforpliktelser overfor eieren av kjøretøyet. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Krav som får anvendelse på beskyttelseskonstruksjoner foran og bak 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til beskyttelseskonstruksjoner foran og bak 

1.1.  Dersom kravene i UNECE-reglement nr. 26 om utvendig utstikkende deler får anvendelse på hele kjøretøyet, 

som fastsatt i de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, anses 

kravene i dette vedlegg å være oppfylt. 

1.2.  Dersom kravene i UNECE-reglement nr. 26 om utvendig utstikkende deler ikke får anvendelse, eller får bare 

delvis anvendelse på kjøretøyet, som fastsatt i de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal følgende krav oppfylles: 

1.2.1.  Kjøretøyer der den relevante konstruksjonen foran er fullt ut vurdert i samsvar med UNECE-reglement nr. 26, 

anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner foran. 

1.2.2.  Kjøretøyer med ett forhjul der de utvendig utstikkende delene foran forakselen er vurdert ved hjelp av 

prøvingsinnretningen i samsvar med de relevante bestemmelsene i del C nr. 7 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013, anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner foran. 

1.2.3.  Kjøretøyer med flere enn ett forhjul der den relevante konstruksjonen foran ikke er fullt ut vurdert i samsvar 

med UNECE-reglement nr. 26, skal oppfylle følgende krav: 

1.2.3.1.  Minst to tredeler av den største bredden av kjøretøyets fremre del, målt ved forakselens plassering eller foran 

den, skal bestå av kjøretøykonstruksjonen foran den tverrgående linjen som ligger midt mellom forakselen og 

kjøretøyets fremste punkt (dvs. den relevante konstruksjonen, se figur 6-1). Denne konstruksjonens plassering 

med hensyn til høyde er relevant bare over gulvlinjen og under 2,0 m. 

Figur 6-1 

Relevant konstruksjon for kjøretøyets fremre del 

 

Merk:  I dette eksempelet vil fordekkene falle inn under vurderingssonen og de respektive breddene inngår i 

den samlede konstruksjonen som er relevant for typegodkjenning.  
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1.2.3.2  Ingenting i kjøretøyets konstruksjon foran linjen beskrevet i nr. 1.2.3.1 skal ha spisse deler, skarpe kanter, 

utstikkende deler som myke trafikanter kan bli truffet av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen 

for sårskader ved kollisjoner mens kjøretøyet kjøres forover. Konstruksjonen skal i alle tilfeller ikke ha 

noen kanter som kan komme i kontakt med en 100 mm sirkel, og som har en krumningsradius på under  

2,5 mm. Kantene kan imidlertid være avrundet dersom deres utstikk er mindre enn 5,0 mm, og det er ikke 

noen særlige krav til kanter som stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

1.2.4.  Kjøretøyer som ikke er utstyrt med en ryggeinnretning, er unntatt fra kravene til beskyttelseskonstruksjoner bak 

i nr. 1.2.5–1.2.6.2.1. 

1.2.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med en ryggeinnretning og der den relevante konstruksjonen bak er fullt ut vurdert i 

samsvar med UNECE-reglement nr. 26, anses å oppfylle kravene til beskyttelseskonstruksjoner bak. 

1.2.6.  Kjøretøyer som er utstyrt med en ryggeinnretning og der den relevante konstruksjonen bak ikke er fullt ut 

vurdert i samsvar med UNECE-reglement nr. 26, skal oppfylle følgende krav: 

1.2.6.1.  Minst to tredeler av kjøretøyets bredde, målt ved bakakselen, skal bestå av kjøretøykonstruksjonen (dvs. den 

relevante konstruksjonen, se figur 6-2). Denne konstruksjonens plassering med hensyn til høyde er relevant 

bare over gulvlinjen og under 2,0 m. 

Figur 6-2 

 

1.2.6.2.  Ingenting i konstruksjonen bak bakakselen skal ha spisse deler, skarpe kanter, utstikkende deler som myke 

trafikanter kan bli truffet av, eller som kan øke alvorlighetsgraden eller risikoen for sårskader ved 

kollisjoner mens kjøretøyet kjøres bakover. Konstruksjonen skal i alle tilfeller ikke ha noen kanter som kan 

komme i kontakt med en 100 mm sirkel, og som har en krumningsradius på under 2,5 mm. Kantene kan 

imidlertid være avrundet dersom deres utstikk er mindre enn 5,0 mm, og det er ikke noen særlige krav til 

kanter som stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

1.2.6.2.1. For kjøretøyer i gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU skal kantene som kan komme i kontakt med en 

100 mm sirkel, minst være avrundet når deres utstikk er 1,5 mm eller mer. 

1.3.  Dersom materialets hardhet måles på anmodning fra den tekniske instansen, skal målingen foretas på det 

materialet som er montert på kjøretøyet. Dersom det er umulig å foreta en slik måling riktig, kan den 

tekniske instansen godta alternative vurderingsmetoder. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Krav som får anvendelse på ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggingsinnretninger 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til ruter 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Kjøretøyene skal være utstyrt bare med ruter av sikkerhetsglass. 

1.1.1.  Alt sikkerhetsglass som er montert på kjøretøyet, skal være typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 43. 

1.1.2.  Sikkerhetsglass skal være montert slik at det til tross for den belastning kjøretøyet er utsatt for under 

normale bruksforhold, holder seg på plass og fortsetter å gi kjøretøyets fører og passasjerer sikt og 

sikkerhet. 

1.1.3.  Frontruter av plast som er montert på kjøretøyer uten karosseri og som ikke har støtte øverst, anses ikke 

som sikkerhetsglass og er unntatt fra kravene fastsatt i dette vedlegg. 

1.1.3.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri dersom det 

finnes konstruksjonselementer som A-stolper eller en stiv ramme rundt frontruten, i kombinasjon med andre 

mulige elementer som sidedører, sideruter og/eller tak som danner en lukket eller delvis lukket kupé, og den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

2.  Særlige bestemmelser 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe L skal oppfylle alle relevante krav angitt i vedlegg 21 til UNECE-reglement nr. 43, som 

fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.1.1.  Nr. 4.2.1.2 og 4.2.2.2 i vedlegg 21 til UNECE-reglement nr. 43 får ikke anvendelse. I stedet kan ruter av 

bøyelig plast påført godkjenningsmerket «IX» monteres som sikkerhetsglass, unntatt som frontruter. 

2.1.2.  Sikkerhetsglass av stiv plast kan, forutsatt at det er typegodkjent og er påført godkjenningsmerket «VIII 

/A/L» eller «X /A/L», monteres som frontrute på kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e. 

2.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L5e-B, L6e-B og L7e-C skal være utstyrt med en frontrute som danner en del av en 

lukket kupé. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til vindusviskere og vindusspylere 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med frontrute laget av sikkerhetsglass, skal være utstyrt med et 

vindusviskeranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på, uten at føreren behøver å 

gjøre noe annet enn å sette bryteren som brukes til å slå på og av vindusviskeranlegget, i på-stilling. 

1.1.1.  Vindusviskeranlegget skal bestå av én eller flere viskerarmer som skal ha viskerblader som lett kan skiftes 

ut, og som kan rengjøres manuelt. Viskerarmene skal være montert slik at de kan løftes ut fra frontruten. 

1.1.2.  Vindusviskerfeltet skal dekke minst 90 % av synsfelt A, som bestemt i samsvar med tillegg 1. 

1.1.2.1.  Vindusviskerfeltet skal oppfylle kravene når anlegget visker med en hastighet som oppfyller kravene i 

nr. 1.1.3. Vindusviskerfeltet skal vurderes under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.10–2.1.10.3. 

1.1.3.  Vindusviskeren skal ha en hastighet på minst 40 sykluser per minutt, som skal oppnås under de forholdene 

som er angitt i nr. 2.1.1–2.1.6 og 2.1.8. 

1.1.4.  Vindusviskeranlegget skal kunne fungere i to minutter på en tørr frontrute uten at dets ytelse svekkes. 

1.1.4.1.  Vindusviskeranleggets ytelse på en tørr frontrute skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.11.  
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1.1.5.  Vindusviskeranlegget skal kunne tåle å bli blokkert i minst 15 sekunder. Bruk av automatiske innretninger 

for å beskytte strømkretsene er tillatt, forutsatt at det ikke kreves noen andre tiltak for nullstilling enn at 

bryteren for vindusviskeranlegget betjenes. 

1.1.5.1.  Evnen til å tåle blokkering skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.7. 

1.2.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med en frontrute laget av sikkerhetsglass, skal være utstyrt med et 

vindusspyleranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på, og som tåler de 

belastningene og det trykket som oppstår når dysene er tilstoppet og anlegget er aktivert i samsvar med 

framgangsmåten beskrevet i nr. 2.2.1.1–2.2.1.1.2. 

1.2.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal ikke påvirkes negativt av at det utsettes for temperatursyklusene nevnt i 

nr. 2.2.1–2.2.3.1. 

1.2.2.  Vindusspyleranlegget skal kunne sprøyte væske på målfeltet på frontruten uten at det oppstår lekkasje, 

slanger løsner eller feil oppstår på dyser, under normale driftsforhold når det utsettes for 

omgivelsestemperaturer på mellom – 18 °C og 60 °C (255 K og 333 K). Heller ikke når dysene er tilstoppet, 

skal anlegget vise noen tegn på lekkasjer eller at slanger løsner. 

1.2.3.  Vindusspyleranlegget skal kunne levere en tilstrekkelig mengde væske til å rengjøre minst 60 % av synsfelt 

A, som bestemt i samsvar med tillegg 1, under de forholdene som er angitt i nr. 2.2.5–2.2.5.4. 

1.2.4.  Vindusspyleranlegget skal kunne slås på manuelt ved hjelp av bryteren til spyleren. Aktivering og 

deaktivering av anlegget kan dessuten være samordnet og kombinert med andre innretninger i kjøretøyet. 

1.2.5.  Kapasiteten i beholderen som inneholder væske, skal ikke være under 1,0 liter. 

1.2.6.  Et vindusviskeranlegg som ikke er godkjent som separat teknisk enhet i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1008/2010(1), kan monteres, forutsatt at bestemmelsene i nr. 2.2.6 overholdes. 

2.  Prøvingsmetode 

2.1.  Prøvingsforhold for vindusviskeranlegg 

2.1.1.  Prøvingene beskrevet nedenfor skal utføres under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.2–2.1.5, med mindre 

annet er angitt. 

2.1.2.  Omgivelsestemperaturen skal ligge mellom 5 °C og 40 °C (278 K og 313 K). 

2.1.3. Frontruten skal holdes konstant våt. 

2.1.4.  Elektriske vindusviskeranlegg skal oppfylle følgende tilleggskrav: 

2.1.4.1.  Alle batterier skal være helt oppladet når prøvingen startes. 

2.1.4.2.  En eventuell motor skal kjøre med et turtall som ikke overstiger 30 % av motorturtallet ved største effekt. 

Dersom dette viser seg å være praktisk umulig på grunn av særlige motorstyringsstrategier, for eksempel for 

elektriske hybridkjøretøyer, skal det bestemmes et realistisk scenario som tar hensyn til motorturtall, periodisk 

eller fullstendig fravær av en motor i drift under normale kjøreforhold. Dersom vindusviskeranlegget kan 

oppfylle kravene uten at motoren er i drift, trenger ikke motoren å være i gang. 

2.1.4.3.  Lyktene for nærlys skal være slått på. 

2.1.4.4.  Alle monterte varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og avisings- og avduggingsinnretninger (uansett hvor de 

befinner seg i kjøretøyet) skal kjøres på største elektrisitetsforbruk. 

2.1.5.  Trykkluft- eller vakuumdrevne vindusviskeranlegg skal kunne fungere kontinuerlig ved de foreskrevne 

viskerhastighetene uansett motorturtall og motorbelastning, eller laveste og høyeste batteriladenivå angitt av 

produsenten for normal drift. 

2.1.6.  Viskerhastigheten for vindusviskeranlegget skal oppfylle kravene i nr. 1.1.3 etter en innledende driftstid på 

20 minutter på en våt frontrute.  

  

(1) EUT L 292 av 10.11.2010, s. 2. 
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2.1.7.  Kravene i nr. 1.1.5 skal være oppfylt når viskerarmen holdes fast i en stilling som tilsvarer en halv syklus i 

15 sekunder, med vindusviskerens bryter innstilt på høyeste viskerhastighet. 

2.1.8.  Utsiden av frontruten skal avfettes grundig ved hjelp av denaturert sprit eller tilsvarende avfettingsmiddel. 

Etter tørking skal en løsning med minst 3 % og høyst 10 % ammoniakk påføres. Når ruten igjen er tørr, skal 

den tørkes over med en tørr bomullsklut. 

2.1.9.  Et belegg av prøvingsblandingen som er i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 2, skal legges jevnt utover 

utsiden av frontruten, og skal få tørke inn. 

2.1.9.1.  Når utsiden av frontruten er klargjort i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9, kan vindusspyleranlegget brukes 

under de relevante prøvingene. 

2.1.10.  Vindusviskeranleggets vindusviskerfelt, som angitt i nr. 1.1.2, skal bestemmes som følger: 

2.1.10.1.  Utsiden av frontruten skal behandles i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9. 

2.1.10.2.  For å kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 er oppfylt, skal vindusviskeranlegget slås på, idet det tas hensyn til 

nr. 2.1.9.1, og det skal foretas en avtegning av viskerfeltet, som sammenlignes med en avtegning av synsfelt 

A som bestemt i samsvar med tillegg 1. 

2.1.10.3.  Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å 

kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 er oppfylt. 

2.1.11.  Kravet i nr. 1.1.4 skal oppfylles under forholdene i nr. 2.1.2. Kjøretøyet skal være forberedt på drift under 

forholdene angitt i nr. 2.1.4–2.1.5. Under prøvingen skal vindusviskeranlegget fungere normalt, men med 

høyeste viskerhastighet. Det er ikke nødvendig å observere viskerfeltet. 

2.2.  Prøvingsforhold for vindusspyleranlegg. 

2.2.1.  Prøving nr. 1: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt, og plasseres i en 

omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C (293 ± 2 K) i minst fire timer. Vannet skal stabiliseres ved denne 

temperaturen. 

2.2.1.1.  Alle dyseåpninger skal være tilstoppet, og bryteren til vindusspyleranlegget skal betjenes seks ganger på ett 

minutt, hver gang i minst tre sekunder. 

2.2.1.1.1. Dersom vindusspyleranlegget drives med førerens muskelkraft, skal den kraften som anvendes, være 11,0–

13,5 daN dersom det brukes en håndpumpe, eller 40,0–44,5 daN dersom det brukes en fotpumpe. 

2.2.1.1.2.  Dersom det brukes elektriske pumper, skal prøvingsspenningen minst være lik merkespenningen, og skal 

ikke overstige merkespenningen med mer enn 2 volt. 

2.2.1.2.  Vindusspyleranleggets ytelse ved avslutningen av prøvingen skal være i samsvar med nr. 1.2.2. 

2.2.2.  Prøving nr. 2: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt, og plasseres i en 

omgivelsestemperatur på – 18 ± 3 °C (255 ± 3 K) i minst fire timer, for å sikre at alt vannet i innretningen er 

fryst. Innretningen skal deretter utsettes for en omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C (293 ± 2 K) helt til isen 

er fullstendig tint. 

2.2.2.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–

2.2.1.2. 

2.2.3.  Prøving nr. 3: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann med en temperatur på 60 ± 3 °C (333 ± 3 K). 

2.2.3.1.  Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–

2.2.1.2. 

2.2.4.  Prøvingene av vindusspyleranlegget som fastsatt i nr. 2.2.1–2.2.3.1 skal utføres i rekkefølge på samme 

vindusspyleranlegg. Anlegget kan enten prøves slik det er montert på kjøretøytypen som det er søkt om EF-

typegodkjenning for, eller separat. 

2.2.5.  Prøving nr. 4: Prøving av vindusspyleranleggets effektivitet. 

2.2.5.1.  Vindusspyleranlegget skal fylles med vann til det er helt oppfylt. Når kjøretøyet er stanset og uten merkbar 

vindpåvirkning, rettes dysen(e) om mulig mot måleområdet på utsiden av frontruten. 

2.2.5.2.  Utsiden av frontruten skal behandles som angitt i nr. 2.1.8 og 2.1.9.  
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2.2.5.3.  Vindusspyleranlegget skal aktiveres i samsvar med produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til 

nr. 2.2.1.1.1 og 2.2.1.1.2. Prøvingens samlede varighet skal ikke overstige ti fullstendige sykluser med 

automatiske drift av vindusviskeranlegget ved høyeste viskerhastighet. 

2.2.5.4.  For å kontrollere at kravene i nr. 1.2.3 er oppfylt, skal det foretas en avtegning av det relevante rengjorte 

området, som sammenlignes med en avtegning av synsfelt A som bestemt i tillegg 1. Dersom det er tydelig 

for observatøren at kravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å utføre avtegningene. 

2.2.6.  Dersom det er montert en separat teknisk enhet på kjøretøyet, er det i samsvar med nr. 1.2.6 bare prøvingen 

angitt i nr. 2.2.5–2.2.5.4 som trenger å bli utført på vindusspyleranlegget. 

Tillegg 1 til del 2 

Framgangsmåte for bestemmelse av synsfelt gjennom kjøretøyers frontruter 

Synsfelt A bestemmes i samsvar med vedlegg 18 til UNECE-reglement nr. 43. 

 ______  

Tillegg 2 til del 2 

Spesifikasjoner for prøvingsblanding for vindusvisker- og vindusspyleranlegg 

Prøvingsblandingen nevnt i nr. 2.1.9 i del 2 skal oppfylle kravene i tillegg 4 til vedlegg III til forordning (EU) 

nr. 1008/2010. 

 ______  

Tillegg 3 til del 2 

Framgangsmåte for kontroll av R-punktet eller setets referansepunkt 

R-punktet eller setets referansepunkt skal bestemmes i samsvar med vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17. 

 ______  

Tillegg 4 til del 2 

Framgangsmåte for bestemmelse av primære referansepunkter i det tredimensjonale referansesystemet 

Det dimensjonelle forholdet mellom primære referansepunkter på tegninger og deres plassering på kjøretøyet 

bestemmes i samsvar med vedlegg 4 til UNECE-reglement nr. 125(1). 

 ______  

DEL 3 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger 

1.  Monteringskrav 

1.1.  Alle kjøretøyer som er utstyrt med frontrute laget av sikkerhetsglass, unntatt kjøretøyer i gruppe L2e og L6e 

samt alle kjøretøyer som ikke er utstyrt med sidedører som kan dekke døråpningen minst 75 %, skal enten som 

standard- eller tilleggsutstyr være utstyrt med et system for fjerning av rim og is fra frontrutens utvendige 

glassflate og fjerning av dugg fra frontrutens innvendige glassflate. Frontrutens avisings- og avduggings-

innretning skal være effektiv nok til å sikre tilstrekkelig sikt gjennom frontruten i kaldt vær. 

1.1.1.  Kjøretøyer med en største effekt på høyst 15 kW skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement 

nr. 122(2), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

  

(1) EUT L 200 av 31.7.2010, s. 38. 

(2) EUT L 164 av 30.6.2010, s. 231. 
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1.1.2.  Kjøretøyer med en største effekt på over 15 kW skal oppfylle alle relevante krav i kommisjonsforordning 

nr. 672/2010(1), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.2.  Dersom imidlertid frontruten er montert slik at ingen kjøretøykonstruksjon festet til frontruten strekker seg 

lenger enn 100 mm bakover, med avtakbare eller foldbare dører eller tak montert og i lukket stilling, kreves det 

ikke avisings- og avduggingsinnretning. 

 ______  

  

(1) EUT L 196 av 28.7.2010, s. 5. 
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VEDLEGG VIII 

Krav som får anvendelse på førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger 

og indikatorer 

1.1.  Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B og L3e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 60, unntatt kravene i 

vedlegg 3 til nevnte reglement. Det skal også tas hensyn til kravene i nr. 1.1.1.1 og 1.1.1.2. 

1.1.1.1.  Det skal sikres at avvik med hensyn til form og retning på de fastsatte symbolene ikke tillates. 

1.1.1.2.  Det skal videre sikres at de tilsvarende kravene i nr. 2–2.2.1.6 oppfylles med hensyn til funksjoner som det ikke 

er fastsatt noe symbol for i UNECE-reglement nr. 60, men som det er fastsatt symboler for i denne forordning. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle alle relevante krav i nr. 1.1.1–1.1.1.2 til kjøretøygruppe L3e. 

1.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle kravene i nr. 2–2.2.1.6, eller alternativt de relevante 

kravene i UNECE-reglement nr. 121(1), som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.2.  Hastighetsmåler og kilometerteller 

1.2.1.  Kjøretøyer med en største konstruksjonshastighet på over 25 km/t skal være utstyrt med både hastighetsmåler og 

kilometerteller. 

1.2.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal oppfylle alle relevante 

krav i UNECE-reglement nr. 39. 

1.2.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L6e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal i mangel av særlige krav til kjøretøyer i denne 

gruppen oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 39, som fastsatt for kjøretøygruppe L2e. 

1.2.1.3.  Kjøretøyer i gruppe L7e som er utstyrt med hastighetsmåler, skal i mangel av særlige krav til kjøretøyer i denne 

gruppen oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 39, som fastsatt for kjøretøygruppe L5e. 

1.2.2.  Forklarende merknader til UNECE-reglement nr. 39 

1.2.2.1.  Den tekniske instansen kan godta økt temperaturområde på 23 ± 15 °C (296 ± 15) i stedet for området angitt i 

nr. 5.2.3 i UNECE-reglement nr. 39 dersom det kan godtgjøres at hastighetsmålerutstyret ikke er følsomt overfor 

temperatursvingninger (f.eks. med digital visning). 

2.  Særlige krav 

2.1.  Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer som er montert på kjøretøyet og oppført i nr. 2.1.10, 

skal oppfylle kravene til plassering, identifikasjon, farge og lys. For funksjoner som det ikke er fastsatt noe 

symbol for i denne forordning, kan produsenten bruke et symbol som er i samsvar med relevante standarder ISO 

6727:2012 eller 2575:2010/Amd1:2011. Dersom det ikke finnes noe ISO-symbol, kan produsenten bruke et eget 

symbol. I alle tilfeller skal et slikt symbol ikke kunne forveksles med fastsatte symboler. 

2.1.1.  Symbolene skal skille seg klart fra bakgrunnen. 

2.1.1.1.  Det skal benyttes kontrasterende farger for å oppfylle kravene i nr. 2.1.1. 

2.1.2.  Symbolene skal plasseres på den betjenings- eller kontrollinnretningen som skal merkes, eller i umiddelbar 

nærhet av disse. Dersom dette ikke er mulig, skal symbolet og betjeningsinnretningen eller kontrollinnretningen 

forbindes med en ubrutt linje som er så kort som mulig. 

2.1.3.  Avvik med hensyn til form på de fastsatte symbolene tillates ikke.  

  

(1) EUT L 177 av 10.7.2010, s. 290. 
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2.1.4.  Dersom det er nødvendig av hensyn til klarheten, kan det brukes supplerende symboler i forbindelse med ethvert 

symbol som angitt, forutsatt at de ikke forårsaker forveksling med noe symbol angitt i denne forordning. 

2.1.5.  Etter produsentens skjønn skal enhver betjeningsinnretning eller indikator samt deres identifikasjon til enhver tid 

kunne belyses. 

2.1.6.  En kontrollinnretning skal ikke avgi lys med mindre den identifiserer den svikten eller den tilstanden i kjøretøyet 

som den er konstruert for å angi, eller under en funksjonskontroll (f.eks. kontroll av lyspære). 

2.1.7.  Det skal finnes metoder som sikrer at kontrollinnretninger og identifikasjonen av disse er synlige og 

gjenkjennbare under alle kjøreforhold. 

2.1.7.1.  Når de er belyst, skal kontrollinnretninger og de symbolene som identifiserer dem, være klart synlige og 

gjenkjennbare under alle belysningsforhold. 

2.1.8.  Ved bruk i optiske kontrollinnretninger skal fargene nedenfor ha følgende betydning: 

– Rød: Fare for personer eller svært alvorlig skade på utstyr er umiddelbar eller nær forestående. 

– Gul: Utenfor normale driftsgrenser, svikt i kjøretøysystem, skade på kjøretøy sannsynlig eller annen 

tilstand som kan gi fare på lang sikt (forsiktig). 

– Grønn: Sikkerhet, normale driftsforhold (unntatt dersom blå eller gul kreves). 

 De obligatoriske fargene er angitt i nr. 2.1.10. Det skal kontrolleres at det ikke brukes noen uhensiktsmessig 

farge, selv om de monteres som en samlet enhet (dvs. rød for normal drift av fartsholder eller for driftsmåten 

«sport». 

2.1.9.  Dersom fargekodingen brukes til å identifisere grensene for justeringsområdet til en temperaturfunksjon 

(f.eks. varmeanlegg for en kupé), skal grensen for varme identifiseres ved fargen rød og grensen for kulde 

ved fargen blå). Dersom statusen eller grensen til en funksjon vises ved en indikator som er atskilt fra og ikke 

ved siden av betjeningsinnretningen for den funksjonen, skal både betjeningsinnretningen og indikatoren 

identifiseres for seg ved hjelp av egnet symbol. 

2.1.10.  Betegnelse og merking av symboler 

Figur 8-1 

Lykt for fjernlys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Blå 
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Figur 8-2 

Lykt for nærlys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Figur 8-3 

Lykt for retningslys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Dersom det finnes separate kontrollinnretninger for lyktene for høyre og venstre retningslys, kan de to 

pilene også benyttes hver for seg. 
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Figur 8-4 

Nødsignallys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

To muligheter: 

– Identifikasjonssignal (figur 8-4) 

 Farge på kontrollinnretning: Rød 

 eller 

– Samtidig bruk av separate kontrollinnretninger for lykt for retningslys (figur 8-3), forutsatt at disse 

normalt brukes hver for seg (se merknad under figur 8-3) 

 

Figur 8-5 

Manuell choke (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 
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Figur 8-6 

Elektrisk signalhorn (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Dersom det er flere enn ett symbol på betjeningsinnretningen(e), kan supplerende symbol(er) speiles. 

Dersom betjeningsinnretningen er plassert direkte på et ratt, får kravet i nr. 2.1.1.1 ikke anvendelse. 

Figur 8-7 

Drivstoffnivå (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 
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Figur 8-8 

Motorens kjølevannstemperatur (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 

 

Figur 8-9 

Batteriets lading (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 
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Figur 8-10 

Motorolje (indikator/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Rød 

 

Figur 8-11 

Lykt for tåkelys foran (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 
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Figur 8-12 

Lykt for tåkelys bak (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Figur 8-13 

Kjøretøyets hovedstrømbryter, motorstart, supplerende stopp av motor (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Posisjon «av» — Identifikasjon ikke nødvendig for brytere som er fysisk integrert i verneinnretninger 

som virker på styringen av kjøretøyet (rattlås).  
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Figur 8-14 

Kjøretøyets hovedstrømbryter, motorstart, supplerende stopp av motor (betjeningsinnretning) 

 

Merk: Posisjon «på» eller «kjør» — Identifikasjon ikke nødvendig for brytere som er fysisk integrert i 

verneinnretninger som virker på styringen av kjøretøyet (rattlås). 

Figur 8-15 

Lysbryter (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 
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Figur 8-16 

Lykt for sidemarkeringslys (betjeningsinnretning/kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Dersom denne funksjonen ikke har noen separat betjeningsinnretning eller kontrollinnretning, kan den 

merkes med det symbolet som er vist i figur 8-15. 

Figur 8-17 

Lykter for parkeringslys (betjeningsinnretning) 
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Figur 8-18 

Fristilling (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Grønn 

 

Merk: Indikator for girets fristilling 

Figur 8-19 

Elektrisk selvstarter (betjeningsinnretning) 
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Figur 8-20 

Svikt i blokkeringsfrie bremser (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Figur 8-21 

Lykt for feilindikator (kontrollinnretning) 

Farge på kontrollinnretning: Gul 

 

Merk: Skal brukes til å formidle svikt tilknyttet framdriftssystemet som kan påvirke utslipp. 

Forklarende merknader: 

(1)  Symbolet kan være fylt med mørk farge. 

(2)  Den mørke delen av dette symbolet kan erstattes med dets silhuett. 
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2.1.11.  Grunnmønsteret vist i figur 8-22 skal brukes. 

Figur 8-22 

Oppbygging av grunnmønsteret for symbolene nevnt i nr. 2.1.10 

 

Grunnmønsteret består av 

1) et grunnkvadrat med sider på 50 mm, der størrelsen er lik den nominelle størrelsen «a» i grunnmønsteret, 

2) en grunnsirkel med 56 mm diameter og omtrent samme areal som grunnkvadratet (1), 

3) en annen sirkel med 50 mm diameter som er skrevet inn i grunnkvadratet (1), 

4) et annet kvadrat med hjørner som berører grunnsirkelen (2), og med sider som er parallelle med sidene i 

grunnkvadratet (1), 

5) og 6) to rektangler med samme areal som grunnkvadratet (1), der sidene står vinkelrett på hverandre og 

hver av dem er slik utformet at de deler de motsatte sidene av grunnkvadratet inn i symmetriske punkter, 

7) et tredje kvadrat med sider som går gjennom skjæringspunktene for grunnkvadratet (1) og grunnsirkelen 

(2), og som har en vinkel på 45º og dermed utgjør den største vannrette og loddrette størrelsen i 

grunnmønsteret, og 

8) en uregelmessig åttekant dannet av linjer med vinkler på 30º i forhold til sidene i kvadratet (7). 

 Grunnmønsteret legges over et 12,5 mm rutenett som tilsvarer grunnkvadratet (1). 

2.2.  Fellesfelt for visning av flere typer opplysninger. 

2.2.1.  Et fellesfelt kan brukes til å vise opplysninger fra enhver kilde, forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

2.2.1.1.  Kontrollinnretninger og indikatorer som vises i fellesfeltet, skal oppfylle kravene i nr. 2.1–2.1.11 og skal 

tennes når den tilstanden de er konstruert for å identifisere, inntreffer. 

2.2.1.2.  Kontrollinnretninger og indikatorer oppført i nr. 2.1.10 som vises i fellesfeltet, skal tennes når en 

underliggende tilstand inntreffer. 
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2.2.1.3.  Unntatt som fastsatt i nr. 2.2.1.4–2.2.1.6 skal opplysningene når det foreligger en tilstand som aktiverer to 

eller flere kontrollinnretninger, enten 

– gjentas automatisk etter hverandre, 

 eller 

– angis ved hjelp av et synlig signal og kunne velges for visning av føreren fra førersetet. 

2.2.1.4.  Kontrollinnretninger som angir svikt i bremseanlegget, lykt for fjernlys og lykt for retningslys, skal ikke 

vises i samme fellesfelt. 

2.2.1.5.  Dersom noen av disse kontrollinnretningene vises i fellesfeltet med andre kontrollinnretninger, skal 

aktivering av dem ha forrang over all annen aktivering i fellesfeltet. 

2.2.1.6.  Det skal ikke være mulig å deaktivere kontrollinnretninger for svikt i bremseanlegget, lykt for fjernlys og 

lykt for retningslys eller noen annen kontrollinnretning som lyser rødt, når tilstanden som gjør at de er 

aktivert, fortsatt foreligger. Det kan være mulig for andre opplysninger som vises i et fellesfelt, å bli annullert 

automatisk eller av føreren. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav som får anvendelse på montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning av lys 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av lysinnretninger 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 74(1). Det skal også tas 

hensyn til kravene i nr. 1.8–1.12. 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B skal i mangel av ensartede krav i UNECE-reglement nr. 74 alltid være utstyrt 

med en lykt for kjennemerke bak. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e kan i mangel av særlige krav i UNECE-reglement nr. 74 være utstyrt med lykter 

for kjørelys som aktiveres i stedet for frontlykter som tennes automatisk, og som oppfyller kravene i 

nr. 2.3.4–2.3.4.7 nedenfor. 

1.1.3.  Som alternativ til kravene fastsatt i nr. 1.1–1.1.2 kan kjøretøyer i gruppe L1e-A være utstyrt med alle 

følgende innretninger: en frontlykt som sender hvitt lys forover når kjøretøyet er i bevegelse, en lykt for 

markeringslys bak som sender rødt lys bakover når kjøretøyet er i bevegelse, oransje siderefleks-

innretninger (én på hver side), oransje pedalrefleksinnretninger (forover og bakover, på hver side) og en 

rød refleksinnretning bak. Disse lysinnretningene trenger ikke komponenttypegodkjenning, og ingen 

andre særlig krav til montering, tenning og elektrisk tilkopling gjelder. I slike tilfeller skal produsenten 

bekrefte at de aktuelle lysinnretningene er i samsvar med ISO-standard 6742-1:1987 og 6742-2:1985. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L3e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53. Det skal også tas 

hensyn til kravene i nr. 1.8–1.12. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–1.12 og nr. 3–3.2.8.1. 

1.5.  Kjøretøyer i gruppe L5e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.6.  Kjøretøyer i gruppe L6e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.7.  Kjøretøyer i gruppe L7e skal oppfylle kravene i nr. 1.10–2.5. 

1.8.  Kjøretøyer i gruppe L1e-A kan utstyres med refleksbånd på dekksidene eller felgen, slik at de gir et 

visuelt inntrykk av sirkler av hvitt lys og gjør slike kjøretøyer lett gjenkjennelige. 

1.9.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e kan være utstyrt med ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak 

og på siden dersom disse ikke svekker effektiviteten til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. Særlig 

kan bagasjerom og salvesker være utstyrt med refleksmateriale, forutsatt at disse er av samme farge som 

lysinnretningene på samme sted. 

1.10.  Ingen kjøretøyer skal være utstyrt med ekstra lyskilder som sender ut lys som direkte eller indirekte kan 

ses under normale kjøreforhold, med mindre det gjelder belysning av betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer, eller av kupeen. 

1.11.  Ingen kjøretøyer skal være utstyrt med lysinnretninger som på grunn av mangel av spesifikk ordlyd i de 

respektive bestemmelsene for typegodkjenning av komponenter viser eller gir et inntrykk av bevegelse 

eller utvidelse av sitt lys på den synlige overflaten eller noen stroboskopisk eller blinkende virkning, med 

mindre det er uttrykkelig tillatt i henhold til disse bestemmelsene. Dersom den synlige overflaten til en 

lysfunksjon reduseres i størrelse på grunn av aktivering av en annen lysfunksjon med en annen farge, skal 

dessuten den gjenværende synlige overflaten til den førstnevnte funksjonen fortsatt oppfylle de relevante 

kolorimetriske kravene og hensiktsmessige lysstyrkekravene (f.eks. venstre og høyre baklykt som består 

av to ringer med lykt for markeringslys bak med LED-lyskilder, der den ytre ringen kan bli lykt for 

retningslys og den indre ringen forblir en kombinert lykt for markeringslys bak og stopplys). Alle 

driftsmåter skal være behørig omfattet av komponenttypegodkjenningen av lysinnretningen.  

  

(1) EUT L 166 av 18.6.2013, s. 88. 
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1.12.  Dersom aktivering av automatisk tent frontlykt eller lykt for kjørelys er knyttet til drift av en motor, skal 

dette anses å være knyttet til aktivering av hovedstrømbryteren. Dette gjelder særlig for kjøretøyer med 

elektrisk eller annet alternativt framdriftssystem og kjøretøyer som er utstyrt med automatisk stopp-/ 

startsystem for motoren. 

2.  Krav til kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e 

2.1.  Generelle spesifikasjoner 

2.1.1.  Alle lysinnretningene skal være typegodkjent og montert i samsvar med komponentprodusentens 

spesifikasjoner og montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for vibrasjoner som de kan bli 

utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt, slik at kjøretøyet kan oppfylle kravene i dette vedlegg. 

Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lysinnretningene ut av stilling. 

2.1.2.  Lyktene skal være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling. 

2.1.3.  Referanseaksen til lysinnretningen når denne er montert på kjøretøyet, skal være vinkelrett på kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen for siderefleksinnretninger, og parallell med dette planet for alle andre 

lysinnretninger, med en tillatt toleranse på 3°. 

2.1.4.  Høyden og innstillingen til lysinnretningene kontrolleres med kjøretøyets masse i driftsferdig stand, pluss 

massen til eventuelle framdriftsbatterier, plassert på en flat horisontal flate, med det eller de styrte hjulene 

i stilling rett forover og dekktrykket justert til produsentens angitte verdier. 

2.1.5.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lysinnretninger som utgjør et par, 

– monteres symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– være innbyrdes symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen (som omfatter å være 

stablet), 

– ha identiske kolorimetriske krav, og 

– ha identiske fotometriske egenskaper. 

2.1.6.  Dersom det ikke finnes særlige krav, kan lykter med ulike funksjoner være uavhengige eller sammensatte, 

kombinerte eller gjensidig innbygde i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene 

som gjelder for dem. 

2.1.7.  Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på den lysende overflaten, og minste høyde 

fra det laveste punktet. 

2.1.8.  I mangel av særlige krav er det bare lykt for retningslys, nødsignallys og nødbremseanlegget som kan gi 

blinkende lys. 

2.1.9.  Ingen lysende overflater for noen rød lykt, unntatt de bakerste lyktene for sidemarkeringslys, skal være 

synlig forover, og ingen lysende overflater for noen hvit lykt, unntatt lykter for ryggelys, skal være synlig 

bakover. Der tas ikke hensyn til noen innvendig belysning eller instrumentbelysning, og dette kontrolleres 

som følger: 

2.1.9.1.  Ingen rød lykt skal være direkte synlig for en betrakter som beveger seg innenfor sone 1 i et tverrplan som 

befinner seg 25 m foran kjøretøyets fremste del (se figur 9-1). 

2.1.9.2.  Ingen hvit lykt skal være direkte synlig for en betrakter som beveger seg innenfor sone 2 i et tverrplan 

som befinner seg 25 m bak kjøretøyets bakerste del (se figur 9-2). 

2.1.9.3.  Sone 1 og 2 begrenses i sine respektive plan slik (se figur 9-1 og 9-2): 

2.1.9.3.1.  To horisontale plan som ligger henholdsvis 1,0 m og 2,2 m over bakken. 

2.1.9.3.2.  To vertikale plan under en vinkel på 15° mot henholdsvis kjøretøyets front og bakende, og utover fra 

kjøretøyet i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Disse planene inneholder de vertikale 

skjæringslinjene mellom henholdsvis vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og utgjør kjøretøyets største bredde, og tverrplanene som utgjør kjøretøyets største 

lengde.  
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 Figur 9-1 

 Direkte sikt forover for den lysende overflaten til en lykt som avgir rødt lys 

  

Figur 9-2 

Direkte sikt bakover for den lysende overflaten til en lykt som avgir hvitt lys 

  

2.1.10.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for 

markeringslys bak og lykten for kjennemerke bak bare kan tennes og slokkes samtidig. 

2.1.11.  Kjøretøyene skal være utstyrt med enten 

– lykter for kjørelys eller 

– lykter for nærlys som automatisk tennes når kjøretøyets hovedstrømbryter blir aktivert. 

2.1.12.  I mangel av særlige krav skal de elektriske forbindelsene være koplet slik at lyktene for fjernlys, nærlys 

og tåkelys foran kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 2.1.10 også er tent. Dette kravet får ikke 

anvendelse på lyker for fjernlys og nærlys dersom de brukes til å gi optisk varsel ved hjelp av kort og 

periodisk aktivering. 

2.1.13.  Kontrollinnretninger 

2.1.13.1.  Bestemmelser om særlige innkoplingskontrollinnretninger kan overholdes ved hjelp av hensiktsmessige 

funksjoner til funksjonskontrollinnretninger.  
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2.1.14.  Lyset fra lysinnretningene skal ha følgende farger: 

Lykter for fjernlys: hvit 

Lykt for kjørelys: hvit 

Lykt for nærlys: hvit 

Lykt for retningslys: oransje 

Lykt for stopplys rød 

Lykt for markeringslys foran: hvit 

Lykt for markeringslys bak: rød 

Lykt for tåkelys foran: hvit eller gul 

Lykt for tåkelys bak: rød 

Lykt for ryggelys: hvit 

Nødsignallys: oransje 

Lykter for kjennemerke bak: hvit 

Siderefleksinnretning, ikke-trekantet (foran): oransje 

Siderefleksinnretning, ikke-trekantet (bak): oransje eller rød 

Lykt for sidemarkeringslys (foran): oransje 

Lykt for sidemarkeringslys (bak): oransje eller rød 

Refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød 

2.1.14.1.  Trefargekoordinater: 

Rød: Grense mot gul: y ≤ 0,335 

Grense mot purpur: z ≤ 0,008 

Hvit: Grense mot blå: x ≥ 0,310 

Grense mot gul: x ≤ 0,500 

Grense mot grønn: y ≤ 0,150 + 0,640x 

Grense mot grønn: y ≤ 0,440 

Grense mot purpur: y ⇌ 0,050 + 0,750x 

Grense mot rød: y ≥ 0,382 

Gul: Grense mot rød: y ⇌ 0,138 + 0,580x 

Grense mot grønn: y ≤ 1,29x - 0,100 

Grense mot hvit: y ⇌ x + 0,940 og  

y ≥ 0,440 

y ≥ 0,440 

Grense mot spektralverdien: y ≤ - x + 0,992 

Oransje: Grense mot gul: y ≤ 0,429 

Grense mot rød: y ≥ 0,398 

Grense mot hvit: z ≤ 0,007 

 Det skal brukes en kilde med en fargetemperatur på 2 856 K til å kontrollere grensene ovenfor (Den 

internasjonale kommisjonen for belysning (CIE) Standard A).  
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2.1.14.2.  Fargedefinisjonene i UNECE-reglement nr. 48(1) kan brukes som alternativ til spesifikasjonene i 

nr. 2.1.14.1, og i så fall skal definisjonen for selektiv gul brukes i stedet for spesifikasjonen for «gul» 

ovenfor. 

2.2.  Generelle krav 

2.2.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e skal være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for nærlys. 

– Lykt for markeringslys foran. 

– Lykter for retningslys. 

– Lykt for markeringslys bak. 

– Lykt for stopplys. 

– Lykt for kjennemerke bak. 

– Refleksinnretning bak (ikke-trekantet). 

– Refleksinnretninger på siden (ikke-trekantet). 

2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e kan i tillegg være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for fjernlys. 

– Lykt for kjørelys. 

– Lykt for tåkelys foran. 

– Lykt for nødsignallys. 

– Lykt for tåkelys bak. 

– Lykt for ryggelys. 

– Lykt for sidemarkeringslys. 

2.2.3.  På kjøretøyer i gruppe L2e eller L6e er montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som 

er nevnt i nr. 2.2.1 og 2.2.2, forbudt. 

2.2.4.  Kjøretøyer i gruppe L5e og L7e skal være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for fjernlys. 

– Lykt for nærlys. 

– Lykt for markeringslys foran. 

– Lykter for retningslys. 

– Lykt for markeringslys bak. 

– Lykt for stopplys. 

– Lykt for kjennemerke bak. 

– Refleksinnretning bak (ikke-trekantet). 

– Refleksinnretninger på siden (ikke-trekantet). 

2.2.5.  Kjøretøyer i gruppe L5e og L7e kan i tillegg være utstyrt med følgende lysinnretninger: 

– Lykt for kjørelys. 

– Lykt for tåkelys foran. 

– Lykt for nødsignallys. 

– Lykt for tåkelys bak.  

  

(1) EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46. 
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– Lykt for ryggelys. 

– Lykt for sidemarkeringslys. 

2.2.6.  På kjøretøyer i gruppe L5e eller L7e er montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som 

er nevnt i nr. 2.2.4 og 2.2.5, forbudt. 

2.2.7.  Bare lys- og lyssignalinnretninger som er typegodkjent for kjøretøygruppe L, skal monteres på kjøretøyet. 

Imidlertid kan lys- og lyssignalinnretninger som er typegodkjent for montering på kjøretøyer i gruppe M1 

eller N1, i samsvar med UNECE-reglement nr. 48, også monteres. 

2.2.7.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e og L6e skal ikke være utstyrt med lykter for nærlys i klasse A. 

2.3.  Særlige krav 

2.3.1.  Lykt for fjernlys 

2.3.1.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.1.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.1.3.  Plassering: 

2.3.1.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er 

utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre 

være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for fjernlys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengde-

retningen. 

2.3.1.3.2.  I høyden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.1.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.1.3.4.  Avstand: 

– Dersom det er én enkelt uavhengig lykt for fjernlys, skal avstanden mellom kanten på den lysende 

overflaten og kanten på nærlyslyktens lysende overflate ikke være større enn 200 mm. 

2.3.1.4.  Geometrisk synlighet: 

– Synligheten av den lysende overflaten, herunder områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle 

synsretningen, skal være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av de genererte linjene som 

baserer seg på den lysende overflatens omkrets og danner en vinkel på minst 5° med referanseaksen til 

lykten for fjernlys.  
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2.3.1.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.1.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for fjernlys skal tennes og slokkes samtidig. 

– Alle lykter for fjernlys skal tennes når frontlysets driftsmåte endres fra nærlys til fjernlys. 

– Alle lykter for fjernlys skal slokkes samtidig når frontlysets driftsmåte endres fra fjernlys til nærlys. 

– Lyktene for nærlys kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

2.3.1.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk dersom lykt for fjernlys er montert (blå, ikke blinkende kontrollinnretning). 

2.3.1.8.  Andre krav: 

– Den kombinerte verdien av den største lysstyrken til alle lykter for fjernlys som kan aktiveres 

samtidig, skal ikke overstige 430000 cd, som tilsvarer en referanseverdi på 100. 

2.3.2.  Lykt for nærlys: 

2.3.2.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.2.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.2.3.  Plassering: 

2.3.2.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. 

Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet er utstyrt 

med en annen frontlykt ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre være 

symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for nærlys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 

slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende 

overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.2.3.2.  I høyden: 

– Minst 500 mm, men høyst 1200 mm over bakken. 

2.3.2.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.  
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2.3.2.3.4.  Avstand: 

– Avstanden mellom kanten på den lysende overflaten på én enkelt uavhengig lykt for nærlys og kanten 

på en enkelt uavhengig lykt for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm. 

2.3.2.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 10° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys. 

2.3.2.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.2.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for nærlys skal tennes og slokkes samtidig. 

– Alle lykter for nærlys skal tennes når frontlysets driftsmåte endres fra fjernlys til nærlys. 

– Alle lykter for nærlys skal slokkes samtidig når frontlysets driftsmåte endres fra nærlys til fjernlys; 

imidlertid kan lyktene for nærlys være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

2.3.2.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri (ikke-blinkende grønn kontrollinnretning). 

2.3.2.8.  Andre krav: 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 0,8 m eller lavere over bakken, 

skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %. Den nøyaktige verdien kan angis 

av produsenten. 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten ligger mellom 0,8 m og 1,0 m over 

bakken, skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,0 % og – 2,0 %. Den nøyaktige verdien 

kan angis av produsenten. 

– Lykter for nærlys der det laveste punktet på den lysende overflaten er 1,0 m eller høyere over bakken, 

skal justeres til en innledende helling på mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Den nøyaktige verdien kan angis 

av produsenten. 

– For lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på høyst 2 000 lumen og en innledende 

helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom – 0,5 % og – 

2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom – 1,0 % og – 3,0 % 

dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det kan brukes en utvendig 

justeringsinnretning for å oppfylle kravene, forutsatt at det ikke trengs andre verktøyer enn dem som 

ble levert sammen med kjøretøyet. 

– For lykter for nærlys med en lyskilde med en objektiv lysfluks på over 2 000 lumen og en innledende 

helling på mellom – 1,0 % og – 1,5 %, skal den vertikale hellingen være på mellom – 0,5 % og – 

2,5 % under alle belastningsforhold. Den vertikale hellingen skal være på mellom – 1,0 % og – 3,0 % 

dersom den innledende hellingen er innstilt mellom – 1,5 % og – 2,0 %. Det kan brukes en 

justeringsinnretning for frontlykt for å oppfylle kravene i dette nummer, forutsatt at den er 

helautomatisk og at reaksjonstiden er under 30 sekunder. 

2.3.2.8.1.  Prøvingsforhold: 

– Kravene til helling i nr. 2.3.2.8 skal kontrolleres som følger: 

– Kjøretøyets masse i driftsferdig stand, pluss massen til eventuelle framdriftsbatterier, og en masse 

på 75 kg som simulerer føreren. 

– Kjøretøyet lastet til største teknisk tillatte masse med massen fordelt slik at største aksellast oppnås 

som angitt av produsenten for dette belastningsforholdet.  
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– Kjøretøyet med en masse på 75 kg som simulerer føreren, og i tillegg lastet slik at største 

bakakseltrykk oppnås som angitt av produsenten; imidlertid skal forakseltrykket være så lavt som 

mulig i dette tilfellet. 

– Før det foretas noen måling, skal kjøretøyet gynges tre ganger og deretter beveges fram og tilbake 

minst én fullstendig hjulomdreining. 

2.3.3.  Lykt for markeringslys foran 

2.3.3.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.3.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.3.3.  Plassering: 

2.3.3.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en 

annen frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for 

markeringslys foran ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden 

av hverandre, skal lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet 

er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for markeringslys foran, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for markeringslys foran der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, 

skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Dersom det er to lykter for markeringslys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på 

de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.3.3.2.  I høyden: 

– Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken. 

2.3.3.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. 

2.3.3.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

markeringslys foran er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys foran. 

– β = 80° utover og 45° innover dersom det er to lykter for markeringslys foran. 

2.3.3.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.3.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.3.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (en ikke-blinkende grønn kontrollinnretning på kjøretøyets instrumentbelysning kan 

brukes til å angi aktivering av lampene som beskrevet i nr. 2.1.10). 

2.3.4.  Lykt for kjørelys  
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2.3.4.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.4.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.4.3.  Plassering: 

2.3.4.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for kjørelys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for kjørelys 

ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for kjørelys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres 

slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet er 

utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for kjørelys, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for kjørelys der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 500 mm på kjøretøyer 

med en største bredde på over 1300 mm. 

2.3.4.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.4.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.4.3.4.  Avstand: 

– Dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er 40 mm eller mindre, 

skal de elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet være slik at 

– den er slått av, eller 

– dens lysstyrke er redusert til et nivå på høyst 140 cd, 

 i hele tidsrommet (både i og utenfor syklus) som den aktuelle lykten for retningslys foran er aktivert. 

2.3.4.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover. 

– β = 20° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for kjørelys. 

– β = 20° utover og 20° innover dersom det er to lykter for kjørelys. 

2.3.4.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.4.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for kjørelys skal tennes når hovedstrømbryteren aktiveres; de kan imidlertid være avslått 

under følgende forhold: 

– Betjeningsinnretningen for automatgir står i parkeringsstilling. 

– Parkeringsbremsen er aktivert.  
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– I tiden før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av hovedstrøm-

bryteren og kjøretøyets framdriftssystem. 

– Lykter for kjørelys kan deaktiveres manuelt; dette skal imidlertid være mulig bare dersom kjøretøyet 

har en hastighet på høyst 10 km/t. Lyktene skal reaktiveres automatisk når kjøretøyets hastighet er 

over 10 km/t, eller når kjøretøyet har kjørt mer enn 100 m. 

– Lykter for kjørelys skal hver gang deaktiveres automatisk i følgende tilfeller: 

– Kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren. 

– Lyktene for tåkelys foran er aktivert. 

– Frontlyktene er aktivert, bortsett fra når de brukes til å gi varsel med lysblink i korte intervaller. 

– I omgivelseslys på under 1 000 lux, der hastigheten fortsatt er lett leselig på kjøretøyets 

hastighetsmåler (f.eks. dersom hastighetsmålerens belysning alltid er på), og kjøretøyet ikke er utstyrt 

med en ikke blinkende grønn kontrollinnretning i samsvar med nr. 2.3.3.7, eller en særlig grønn 

innkoplingskontrollinnretning for lykten for kjørelys identifisert med riktig symbol. I et slikt tilfelle 

skal lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 2.1.12, aktiveres automatisk samtidig 

innen to sekunder etter at styrken på omgivelseslyset faller under 1 000 lux. Dersom styrken på 

omgivelseslyset deretter når minst 7 000 lux, skal lyktene for kjørelys automatisk reaktiveres, mens 

lyktene for nærlys og lysinnretningene som kreves i nr. 2.1.12, skal deaktiveres samtidig innen 5-300 

sekunder (dvs. at det kreves helautomatisk lystenning dersom føreren ikke har noen synlige 

indikasjoner og stimuli for å aktivere normal belysning når det er mørkt). 

2.3.4.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri. 

2.3.5.  Lykt for tåkelys foran 

2.3.5.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.5.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.5.3.  Plassering: 

2.3.5.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt uavhengig lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen 

frontlykt. Dersom lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for lykten for tåkelys foran 

ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal 

lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Én enkelt uavhengig lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet 

er utstyrt med en annen frontlykt ved siden av lykten for tåkelys foran, skal imidlertid lyktenes 

referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for tåkelys foran der ingen, én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal 

monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengde-

retningen. 

– Dersom det er to lykter for tåkelys foran, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.5.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 800 mm over bakken.  
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– Ingen del av den lysende overflaten skal være over det høyeste punktet på den lysende overflaten til 

den høyest plasserte lykten for nærlys. 

2.3.5.3.3.  I lengden: 

– Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

2.3.5.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 5° oppover og 5° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for tåkelys foran. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for tåkelys foran. 

2.3.5.5.  Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel. 

2.3.5.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for tåkelys foran skal tennes og slokkes samtidig. 

– Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys, lykten for 

nærlys, eller enhver kombinasjon av disse frontlyktene. 

2.3.5.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (ikke-blinkende grønn kontrollinnretning). 

2.3.6.  Lykter for retningslys 

2.3.6.1.  Antall: 

– Fire. 

– Seks, dersom to lykter for retningslys på siden er montert i tillegg og i samsvar med alle relevante 

krav i UNECE-reglement nr. 48, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.3.6.2.  Plassering: 

– To lykter for retningslys foran i gruppe 11, 1, 1a eller 1b, og to lykter for retningslys bak i gruppe 12, 

2a eller 2b (dvs. to indikatorer på hver side). 

– To lykter for retningslys på siden i gruppe 5 eller 6 (dvs. ett ekstra retningslys på hver side) kan 

monteres i tillegg til de obligatoriske lyktene for retningslys, forutsatt at monteringen av dem 

oppfyller alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 48 som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.3.6.3.  Plassering: 

2.3.6.3.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys foran skal 

være minst 240 mm på kjøretøyer med ett forhjul eller dersom kjøretøyets bredde er høyst 1 000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys foran skal 

være minst 500 mm på kjøretøyer med flere enn ett forhjul og der kjøretøyets bredde er over 

1000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys bak skal være 

minst 180 mm på kjøretøyer med ett bakhjul eller dersom kjøretøyets bredde er høyst 1 000 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene på lyktene for retningslys bak skal være 

minst 500 mm på kjøretøyer med flere enn ett bakhjul og der kjøretøyets bredde er over 1 000 mm.  



Nr. 18/276 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

– Det skal være en minste avstand mellom de lysende overflatene til en lykt for retningslys foran og de 

nærmeste lyktene for nærlys på 

– 75 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 90 cd, 

– 40 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 175 cd, 

– 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 250 cd, 

– ≤ 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 400 cd. 

2.3.6.3.2.  I høyden: 

– Minst 500 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.6.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.6.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lyktene for 

retningslys er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° utover og 45° innover (se figur 9-3). 

 Figur 9-3 

 Geometrisk synlighet for lyktene for retningslys foran og bak på høyre side 

  

2.3.6.5. Retning: 

– Forover; kan følge styrets styrevinkel, samt bakover. 

2.3.6.6.  Elektriske forbindelser: 

– Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på en side 

av kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning. 

2.3.6.7.  Funksjonskontrollinnretning: 

– Obligatorisk, den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. 

– Dersom det er et lyssignal, skal kontrollinnretningen være grønn og blinke, som i tilfelle av funksjons-

svikt ved en av lyktene for retningslys foran eller bak, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å 

blinke eller endre frekvensen vesentlig. 

– Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som lyssignalet. 

2.3.6.8.  Andre krav: 

– De følgende egenskapene skal kontrolleres uten belastning på det elektriske systemet, unntatt det som 

kreves for drift av motoren (eventuelt), etter aktivering av hovedstrømbryteren og aktivering av lysinn-

retningene som slås på som følge av dette.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/277 

 

2.3.6.8.1.  Egenskaper: 

– Lysets blinkfrekvens skal være 90 ± 30 ganger i minuttet. 

– Lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet skal blinke med samme frekvens og samtidig, 

enten synkront eller vekselvis. 

– Det første blinket fra lyktene skal starte innen ett sekund og stanse innen ett og et halvt sekund etter at 

betjeningsinnretningen er aktivert. 

– Dersom det skulle oppstå en svikt, unntatt kortslutning, i en lykt for retningslys foran eller bak, skal 

den eller de andre lyktene som viser samme retning, fortsatt være tent eller fortsatt blinke; i et slikt 

tilfelle trenger imidlertid ikke blinkfrekvensen være i samsvar med den fastsatte verdien i dette 

nummer. 

2.3.7.  Nødsignallys 

2.3.7.1.  Antall: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.1. 

2.3.7.2.  Plassering: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.2. 

2.3.7.3.  Plassering: 

2.3.7.3.1.  I bredden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.1. 

2.3.7.3.2.  I høyden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.2. 

2.3.7.3.3.  I lengden: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.3.3. 

2.3.7.4.  Geometrisk synlighet: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.4. 

2.3.7.5.  Retning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.6.5. 

2.3.7.6.  Elektriske forbindelser: 

– Nødsignallyset skal aktiveres ved hjelp av en separat betjeningsinnretning og skal gis ved at alle lykter 

for retningslys er i drift samtidig. Nødsignallyset skal kunne brukes selv når hovedstrømbryteren er 

deaktivert og det elektroniske systemet i kjøretøyet er slått av. 

2.3.7.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk dersom nødsignallys finnes (blinkende rød kontrollinnretning). 

– Dersom to separate grønne kontrollinnretninger finnes for lyktene for retningslys på venstre og høyre 

side, kan disse kontrollinnretningene blinke samtidig i stedet for den ene røde kontrollinnretningen. 

2.3.7.8.  Andre krav: 

– Kravene i nr. 2.3.6.8 får anvendelse. 

2.3.7.8.1.  Egenskaper: 

– Lysets blinkfrekvens skal være 90 ± 30 ganger i minuttet. 

– Alle lykter for retningslys skal blinke med samme frekvens og samtidig. Lyktene på hver sin side av 

kjøretøyet skal blinke synkront, mens lyktene på samme side av kjøretøyet kan blinke vekselvis.  
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– Det første blinket skal starte innen ett sekund og stanse innen ett og et halvt sekund etter at betjenings-

innretningen er aktivert. 

– Nødsignallyset kan aktiveres automatisk av kjøretøysystemer, for eksempel nødbremsesignalet eller etter 

en kollisjon, og deretter deaktiveres manuelt. 

2.3.8.  Lykt for markeringslys bak 

2.3.8.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

2.3.8.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.8.3.  Plassering: 

2.3.8.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt lykt for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum ligger i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for markeringslys bak skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er 

symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– For kjøretøyer med to bakhjul og en største bredde på mer enn 1 300 mm skal avstanden sidelengs 

mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke 

overstige 400 mm. 

2.3.8.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.8.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.8.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

markeringslys bak er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys bak. 

– β = 80° utover og 45° innover dersom det er to lykter for markeringslys bak. 

2.3.8.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.8.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.8.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.3.7. 

2.3.9.  Lykt for stopplys 

2.3.9.1.  Antall: 

– Én eller to for kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 300 mm. 

– En ekstra lykt for stopplys i gruppe S3 eller S4 (dvs. en sentral, høyt montert lykt for stopplys) kan 

monteres, forutsatt at alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 48 som gjelder montering av slike 

lykter for stopplys på kjøretøyer i gruppe M1 er oppfylt.  
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2.3.9.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.9.3.  Plassering: 

2.3.9.3.1.  I bredden: 

– Én enkelt lykt for stopplys skal monteres på kjøretøyet slik at lyktens referansesentrum ligger i 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– To lykter for stopplys skal monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i 

forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 600 mm på kjøretøyer 

med to bakhjul og en største bredde på over 1 300 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 400 mm på kjøretøyer 

med to bakhjul, en største bredde på høyst 1 300 mm og to lykter for stopplys. 

2.3.9.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.9.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.9.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 15° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom lykten for 

stopplys er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for stopplys. 

– β = 45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for stopplys. 

2.3.9.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.9.6. Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes hver gang driftsbremsen brukes. 

2.3.9.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Forbudt. 

2.3.9.8.  Andre krav: 

– Kjøretøyer kan være utstyrt med et nødbremssignal som definert i nr. 2.28 i UNECE-reglement nr. 48, 

forutsatt at alle relevante krav i nevnte reglement som gjelder for slike signaler, er oppfylt, og signalet 

aktiveres og deaktiveres under forhold og/eller retardasjon som fastsatt for kjøretøyer i gruppe M1. 

– Kjøretøyer kan være utstyrt med alarmsignal for kollisjon bakfra (RECAS) som definert i nr. 2.33 i 

UNECE-reglement nr. 48, forutsatt at alle relevante krav i dette reglement som gjelder for RECAS, er 

oppfylt. 

2.3.10.  Lykt for tåkelys bak 

2.3.10.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.10.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.10.3.  Plassering:  
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2.3.10.3.1.  I bredden: 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for høyrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys bak monteres slik 

at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, eller til venstre for dette. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for venstrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys bak monteres 

slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, eller til høyre for dette. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for både venstre- og høyrekjøring skal én enkelt lykt for tåkelys 

bak monteres slik at dens referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– For kjøretøyer beregnet på og utstyrt for både venstre- og høyrekjøring skal to lykter for tåkelys bak 

monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

2.3.10.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm og høyst 1 000 mm over bakken; imidlertid kan sistnevnte verdi økes til 1 200 mm 

dersom lykten for tåkelys bak er satt sammen med en annen lysinnretning. 

2.3.10.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.10.3.4.  Avstand: 

– Avstanden mellom kanten på den lysende overflaten på lykten for tåkelys bak og på en lykt for 

stopplys skal være over 100 mm. 

2.3.10.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 5° oppover og 5° nedover. 

– β = 25° til venstre og høyre. 

2.3.10.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.10.6.  Elektriske forbindelser: 

– Alle lykter for tåkelys bak skal tennes og slokkes samtidig. 

– Lykten for tåkelys bak skal kunne aktiveres bare når lykten for fjernlys, lykten for nærlys, eller lykten 

for tåkelys foran er aktivert. 

– Det skal være mulig å slå av lykten for tåkelys bak uavhengig av andre lykter. 

– Lykten for tåkelys bak skal deaktiveres automatisk når 

– lykten for markeringslys foran er slått av, og 

– kjøretøyet slås av med hovedstrømbryteren. 

– Når lykten for tåkelys bak er slått av eller deaktivert, skal den ikke automatisk eller uavhengig 

aktiveres på nytt med mindre betjeningsinnretningen for å slå den på, er blitt betjent manuelt. 

2.3.10.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Obligatorisk (ikke-blinkende gul kontrollinnretning). 

2.3.11.  Lykt for ryggelys 

2.3.11.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.11.2.  Plassering: 

– Ingen særlige krav.  
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2.3.11.3.  Plassering: 

2.3.11.3.1.  I bredden: 

– Dersom det er én enkelt lykt for ryggelys: ingen særlige krav. 

– Dersom det er to lykter for ryggelys, skal disse monteres på kjøretøyet slik at lyktenes referansesentre 

er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.3.11.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 200 mm over bakken. 

2.3.11.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.11.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 15° oppover og 5° nedover. 

– β = 45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for ryggelys. 

– β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter for ryggelys. 

2.3.11.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.11.6.  Elektriske forbindelser: 

– Lykten for ryggelys skal lyse når ryggeinnretningen er innkoplet og hovedstrømbryteren er aktivert. 

– Lykten for ryggelys skal ikke lyse med mindre begge ovennevnte forhold foreligger. 

2.3.11.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Valgfri. 

2.3.11.8.  Andre krav: 

– Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for ryggelys som kan typegodkjennes for 

kjøretøyer i gruppe L, skal lykten for ryggelys typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 23. 

2.3.12.  Lykt for kjennemerke bak 

2.3.12.1.  Antall: 

– Én eller to. 

2.3.12.2.  Monteringsplan og plassering: 

– Slik at lykten for kjennemerke bak lyser opp stedet der kjennemerket bak skal plasseres. 

2.3.12.3.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes i samsvar med nr. 2.1.10. 

2.3.12.4.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– Kravene i nr. 2.3.3.7 får anvendelse. 

2.3.13.  Refleksinnretning bak (ikke-trekantet) 

2.3.13.1.  Antall: 

– Én eller to. 

– To for kjøretøyer med en største bredde på over 1 000 mm.  
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– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten til 

obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

2.3.13.2.  Plassering: 

– Én eller to refleksinnretninger bak i klasse IA eller IB. 

2.3.13.3.  Plassering: 

2.3.13.3.1.  I bredden: 

– Dersom det er én refleksinnretning bak, skal denne monteres på kjøretøyet slik at refleksinnretningens 

referansesentrum ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to refleksinnretninger bak, skal disse monteres på kjøretøyet slik at refleksinnretningenes 

referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

– Dersom det er to refleksinnretninger bak, skal avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de 

lysende overflatene og kjøretøyets ytterste utvendige kant ikke overstige 400 mm. 

2.3.13.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken. 

2.3.13.3.3.  I lengden: 

– Bak på kjøretøyet. 

2.3.13.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom 

refleksinnretningen bak er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 30° til venstre og høyre dersom det bare er én refleksinnretning bak. 

– β = 30° utover og 30° innover dersom det er to refleksinnretninger bak. 

2.3.13.5.  Retning: 

– Bakover. 

2.3.13.6.  Andre krav: 

– En refleksinnretnings lysende overflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak 

på kjøretøyet. 

2.3.14.  Siderefleksinnretninger (ikke-trekantede) 

2.3.14.1.  Antall: 

– Én eller to på hver side. 

2.3.14.2.  Plassering: 

– En siderefleksinnretning i klasse IA eller IB skal monteres innenfor den første tredelen og/eller den siste 

tredelen av kjøretøyets samlede lengde. 

– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale på siden er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten 

til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

2.3.14.3.  Plassering: 

2.3.14.3.1.  I bredden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.14.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm og høyst 900 mm over bakken; imidlertid kan sistnevnte verdi økes til 1 200 mm dersom 

siderefleksinnretningen er satt sammen med en annen lysinnretning. 

2.3.14.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav.  
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2.3.14.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom siderefleks-

innretningen er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 45° forover og bakover. 

2.3.14.5.  Retning: 

– Til siden. 

2.3.15.  Lykt for sidemarkeringslys 

2.3.15.1.  Antall: 

– Én eller to på hver side. 

2.3.15.2.  Plassering: 

– En lykt for sidemarkeringslys i klasse SM1 eller SM2 kan monteres innenfor den første tredelen 

og/eller den siste tredelen av kjøretøyets samlede lengde. 

2.3.15.3.  Plassering: 

2.3.15.3.1.  I bredden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.15.3.2.  I høyden: 

– Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken. 

2.3.15.3.3.  I lengden: 

– Ingen særlige krav. 

2.3.15.4.  Geometrisk synlighet: 

– α = 10° oppover og 10° nedover; imidlertid kan vinkelen nedover reduseres til 5° dersom siderefleks-

innretningen er plassert mindre enn 750 mm over bakken. 

– β = 30° forover og bakover. 

2.3.15.5.  Retning: 

– Til siden. 

2.3.15.6.  Elektriske forbindelser: 

– Skal tennes sammen med lysinnretningene nevnt i nr. 2.1.10. 

– Kan være slike at lyktene for sidemarkeringslys blinker med samme frekvens, samtidig og enten 

synkront eller vekselvis med lyktene for retningslys som er montert på samme side av kjøretøyet. 

2.3.15.7.  Innkoplingskontrollinnretning: 

– I samsvar med kravene i nr. 2.3.3.7. 

2.3.15.8.  Andre krav: 

– Dersom det ikke finnes krav til lysinnretninger for lykter for sidemarkeringslys som kan typegodkjennes 

for kjøretøyer i gruppe L, skal lyktene typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement nr. 91. 

2.4.  Som alternativ til kravene i nr. 2–2.3.15.8 kan kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e oppfylle alle 

relevante krav i UNECE-reglement nr. 48, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

 I så fall skal særlige krav i UNECE-reglement nr. 48 ikke erstattes eller fravikes på grunnlag av forskjeller 

i eller mangel av særlige bestemmelser i dette vedlegg (f.eks. montering av innretning for rengjøring av 

frontlykter eller manuell nivåreguleringsinnretning). 

2.5.  Tatt i betraktning de mange forskjellige formene for konstruksjon av kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og 

L7e kan kjøretøyprodusenten etter avtale med den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten velge 

å anvende alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e, som 
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alternativ til kravene fastsatt i nr. 2–2.3.15.8. I så fall skal særlige krav i UNECE-reglement nr. 53 ikke 

erstattes eller fravikes på grunnlag av forskjeller i eller mangel av særlige bestemmelser i dette vedlegg, 

og det skal godtas bare når det gjelder kjøretøyer med en største bredde på høyst 1 300 mm som har en 

tendens til å helle ved svinging (f.eks. for en kjøretøytype som generelt er utformet som en motorsykkel, 

men som er utstyrt med tre hjul og dermed klassifiseres som et kjøretøy i gruppe L5e). 

3.  Krav til kjøretøyer i gruppe L4e. 

3.1.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen, slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, 

skal motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.3, i tillegg til kravene i nr. 3.2–3.2.8.1 

nedenfor. Det kan også tas hensyn til kravene i nr. 1.9. 

3.1.1.  I så fall skal det være mulig med elektrisk frakopling av lyktene for retningslys som er montert på 

motorsykkelen og plassert mellom motorsykkelen og sidevognen. 

3.2.  Dersom sidevognen er koplet til motorsykkelen, enten permanent eller på en måte som gjør at den kan 

demonteres, skal motorsykkelen med sidevogn oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 53, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L3e, samt de ytterligere bestemmelsene nedenfor. 

3.2.1.  Lykter for markeringslys foran 

3.2.1.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys foran. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys foran; den kan imidlertid være utstyrt 

med to lykter for markeringslys foran, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel 

alene). 

3.2.1.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.1.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for 

markeringslys foran som er montert på motorsykkelen). 

3.2.1.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for markeringslys foran på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.1.4.  På alle andre punkter skal lyktene for markeringslys foran oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.2.  Lykter for kjørelys 

3.2.2.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen kan være utstyrt med én lykt for kjørelys. 

– Motorsykkelen kan være utstyrt med én lykt for kjørelys; den kan imidlertid være utstyrt med to lykter 

for kjørelys, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-

reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.2.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 
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3.2.2.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for kjørelys 

som er montert på motorsykkelen). 

3.2.2.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for kjørelys på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.2.4.  På alle andre punkter skal lyktene for kjørelys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.3.  Lykter for retningslys 

3.2.3.1.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.3.1.1.  I bredden (for alle elektrisk tilkoplede lykter for retningslys): 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. 

– Avstanden mellom de indre kantene på de lysende overflatene skal være minst 600 mm. 

– Det skal være en minste avstand mellom de lysende overflatene til en lykt for retningslys foran og de 

nærmeste lyktene for nærlys på 

– 75 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 90 cd, 

– 40 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 175 cd, 

– 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 250 cd, 

– ≤ 20 mm dersom retningslysets lysstyrke er minst 400 cd, 

– begge lyktene for retningslys foran skal ha et sammenlignbart nivå med hensyn til fotometrisk 

ytelse, og det sammen gjelder for begge lyktene for retningslys bak. 

3.2.3.1.2.  I lengden (dette punktet gjelder bare siden på sidevognen): 

– Lykten for retningslys foran skal være plassert på sidevognens fremre halvdel, og lykten for 

retningslys bak skal være plassert på den bakre halvdelen. 

3.2.3.2.  Geometrisk synlighet: 

– De horisontale vinklene er presisert som følger: Se figur 9-4. 
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 Figur 9-4 

 Plassering av lykter for retningslys 

  

3.2.3.3.  På alle andre punkter skal lykter for retningslys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt for 

kjøretøygruppe L3e. 

3.2.4.  Nødsignallys 

3.2.4.1.  Nødsignallyset skal gis ved at alle lykter for retningslys er i drift samtidig, som nevnt i nr. 3.1–3.2 og 3.2.3–

3.2.3.3. 

3.2.5.  Lykter for markeringslys bak 

3.2.5.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys bak. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for markeringslys bak; den kan imidlertid være utstyrt med 

to lykter for markeringslys bak, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.5.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e, 

med følgende unntak: 

3.2.5.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for 

markeringslys bak som er montert på motorsykkelen). 

3.2.5.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for markeringslys bak på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par.  
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3.2.5.4.  På alle andre punkter skal lyktene for markeringslys bak oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som 

fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.6.  Lykter for stopplys 

3.2.6.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en lykt for stopplys. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en lykt for stopplys; den kan imidlertid være utstyrt med to 

lykter for stopplys, forutsatt at disse er montert i samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-

reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i gruppe L3e (motorsykkel alene). 

3.2.6.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.6.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre lykt for stopplys 

som er montert på motorsykkelen). 

3.2.6.3.  Geometrisk synlighet: 

– Lyktene for stopplys på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.6.4.  På alle andre punkter skal lyktene for stopplys oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som fastsatt 

for kjøretøygruppe L3e. 

3.2.7.  Refleksinnretning bak (ikke-trekantet) 

3.2.7.1.  Antall: 

– To eller tre. 

– Sidevognen skal være utstyrt med en refleksinnretning bak. 

– Motorsykkelen skal være utstyrt med en refleksinnretning bak, eller to, forutsatt at disse er montert i 

samsvar med de relevante bestemmelsene i UNECE-reglement nr. 53 som fastsatt for kjøretøyer i 

gruppe L3e (motorsykkel alene). 

– Ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak er tillatt dersom disse ikke svekker effektiviteten til 

obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

3.2.7.2.  Plassering: 

– Plasseringen skal være som angitt i UNECE-reglement nr. 53 for kjøretøyer i gruppe L3e, med 

følgende unntak: 

3.2.7.2.1.  I bredden: 

– Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på de lysende overflatene og kjøretøyets ytterste 

utvendige kant skal ikke overstige 400 mm (denne verdien gjelder ikke for en andre refleksinnretning 

bak som er montert på motorsykkelen eller ekstra refleksinnretninger og refleksmateriale bak som er 

montert på kjøretøyet). 

3.2.7.3.  Geometrisk synlighet: 

– Refleksinnretningene bak på sidevognen og motorsykkelen kan anses som et par. 

3.2.7.4.  På alle andre punkter skal refleksinnretningene bak oppfylle kravene i UNECE-reglement nr. 53, som 

fastsatt for kjøretøygruppe L3e. 
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3.2.8.  En rød lykts synlighet forover og en hvit lykts synlighet bakover. 

3.2.8.1.  Sone 1 og sone 2, som nevnt i UNECE-reglement nr. 53, anvendes slik: Se figur 9-5 og 9-6. 

 Figur 9-5 

 Direkte sikt forover for den lysende overflaten til en lykt som avgir rødt lys 

  

 Figur 9-6 

 Direkte sikt bakover for den lysende overflaten til en lykt som avgir hvitt lys 

  

 ______  
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VEDLEGG X 

Krav til sikt bakover 

1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L3e og L4e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 81. 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-B, L3e og L4e kan være utstyrt med innretninger for indirekte utsyn i klasse II eller III 

som er typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement nr. 46. 

2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 81 eller 46. 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som oppfyller de relevante kravene i UNECE-reglement nr. 81, kan 

være utstyrt med innretninger for indirekte utsyn i klasse II eller III som er typegodkjent i samsvar med UNECE-

reglement nr. 46. 

2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e kan valgfritt være utstyrt med en ekstra innretning i klasse I. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

Krav som får anvendelse på veltevern (ROPS) 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til veltevern 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e-B2 skal være utstyrt med et veltevern (ROPS) som skal være utformet og konstruert 

slik at de oppfyller hovedformålet fastsatt i dette vedlegg. Dette kravet anses å være oppfylt dersom 

bestemmelsene i nr. 2–4.9 overholdes, dersom veltevernet ikke har trengt inn i noen del av frisonen, og dersom 

ingen del av frisonen er eksponert utenfor veltevernets avgrensning på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av de 

tre prøvingene. 

2.  Prøvingsbestemmelser 

2.1.  Generelle prøvingsbestemmelser 

2.1.1.  Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern utsettes for 

når kjøretøyet velter. Disse prøvingsbelastningene vedrører derfor skyvekrefter. Prøvingene, som beskrevet i 

dette vedlegg, gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og til alle braketter som fester det til kjøretøyet, 

samt styrken til alle deler på kjøretøyet som overfører prøvingskraften. 

2.2.  Forberedelse til prøvingen 

2.2.1.  Veltevernet som framstilles for typegodkjenning, skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjons-

serien. Det skal være montert på det kjøretøyet som det er beregnet for, i samsvar med produsentens angitte 

metode. Det kreves ikke et ferdigoppbygd kjøretøy til prøvingen, men veltevernet og de delene på kjøretøyet 

som det er festet til for prøvingene, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten». 

2.2.2.  Montasjen skal festes til prøvebenken slik at de delene som forbinder montasjen og prøvebenken, ikke 

deformeres vesentlig i forhold til veltevernet under belastning. Metoden for å feste montasjen til prøvebenken 

skal ikke i seg selv påvirke montasjens styrke. 

2.2.3.  Montasjen skal støttes opp og sikres eller endres slik at prøvingsenergien opptas av veltevernet og dets feste til 

kjøretøyets stive deler. 

2.2.3.1.  For å kunne oppfylle kravene i nr. 2.2.3 skal endringen låse ethvert hjul- og akselopphengsystem på kjøretøyet 

slik at det sikres at det ikke tar opp noe av prøvingsenergien. 

2.2.4.  For prøvingen skal kjøretøyet være utstyrt med alle konstruksjonskomponenter som inngår i produksjonsserien, 

og som kan påvirke veltevernets styrke, eller som kan være nødvendig for styrkeprøvingen. Komponenter som 

kan skape fare i frisonen, skal også være montert, slik at det kan undersøkes om kravene i nr. 1.1 er oppfylt. 

2.2.4.1.  Alle komponenter som føreren selv kan fjerne, skal fjernes ved prøving. Dersom det er mulig å holde dører og 

ruter åpne eller å fjerne dem helt når kjøretøyet er i bruk, skal de holdes åpne eller være fjernet under prøving, 

slik at de ikke øker veltevernets styrke. 

3.  Apparater og utstyr 

3.1.  Vertikal belastningsprøving (tverrgående og i lengderetningen) 

3.1.1.  Materiell, utstyr og fastgjøringsmidler skal ordnes slik at det sikres at montasjen er tilstrekkelig festet til 

prøvebenken, uavhengig av hjul og aksler, dersom de er med (dvs. at monteringen skal ha fortrinn framfor 

eventuelt hjul- eller akseloppheng). Se figur 11-1 og 11-2.  
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 Figur 11-1 

  

Figur 11-2 

 

3.1.2.  De vertikale kreftene på veltevernet skal påføres etter tur ved hjelp av en stiv bjelke med tverrgående orientering 

og en stiv bjelke med langsgående orientering på separate, uprøvde montasjer. Bjelkens vertikale midtplan i 

lengderetningen, som betraktes i tverrgående retning i forhold til kjøretøyet, skal plasseres 300 mm foran 

førersetets R-punkt ved den tverrgående prøvingen. Bjelkens vertikale midtplan i lengderetningen, som betraktes 

i lengderetningen i forhold til kjøretøyet, skal plasseres innenfor det vertikalplanet i lengderetningen som berører 

det bredeste punktet i den øverste tredelen av veltevernet, ved en avstand som tilsvarer en sjettedel av den 

øverste tredelens største bredde. Venstre eller høyre side av veltevernet på kjøretøyet i prøvingen skal velges i 

samsvar med nr. 4.3, og den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

3.1.2.1.  Bjelken skal være tilstrekkelig stiv, ha en nedre vertikal flate med en bredde på 150 ± 10 mm og være lang nok 

til å dekke hele veltevernet, selv når dette bøyer seg under belastning. 

3.1.2.2.  Det skal være mulig å fordele belastningen jevnt vinkelrett mot belastningsretningen. 

Universalledd 
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likksylinder 
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3.1.2.3.  De kantene på bjelken som er i kontakt med veltevernet, skal ha en krumningsradius på høyst 25 mm. 

3.1.2.4.  Universalledd, eller tilsvarende, skal inkorporeres for å sikre at belastningsinnretningen ikke tvinger vernet til 

rotasjon eller deformasjon i noen annen retning enn belastningsretningen. 

3.1.2.5.  Dersom den horisontale lengden til veltevernet som belastningen skal påføres, ikke utgjør en rett linje vinkelrett 

på belastningsretningen, skal rommet fylles opp slik at belastningen fordeles over denne lengden. 

3.1.3.  Det skal finnes utstyr til måling av den energien som opptas av veltevernet og de stive delene på kjøretøyet som 

dette er festet til, for eksempel ved måling av kraften utøvd langs dens vertikale påføringsretningen og den 

tilsvarende vertikale deformasjonen av bjelken i forhold til horisontalplanet som går gjennom R-punktet i 

førerens sitteplass. 

3.1.4.  Det skal finnes midler for visuell vurdering av enhver inntrengning eller eksponering av frisonen mens kraften 

påføres. 

4.  Prøvingsbestemmelser 

4.1.  Dersom noen del av festene og forankringene i prøvingsoppstillingen beveger seg vesentlig under prøvingen, 

skal prøvingen erklæres ugyldig. 

4.2.  Veltevernet som skal prøves, trenger ikke være utstyrt med front-, side- og bakruter av sikkerhetsglass eller med 

avtakbare plater eller noe utstyr eller tilbehør som ikke har noen funksjon for veltevernets styrke, og som ikke 

kan medføre fare i tilfelle velt. 

4.3.  Dersom førersetet ikke befinner seg i kjøretøyets midtplan i lengderetningen og/eller veltevernets 

motstandsdyktighet er asymmetrisk, skal den vertikale belastningen i lengderetningen skje på den siden som 

mest sannsynlig vil føre til inntrengning eller eksponering i frisonen under prøvingen. 

4.4.  Veltevernet skal ha det utstyret som er nødvendig for å innhente de dataene som kreves for å tegne diagrammet 

over kraft/deformasjon. 

4.5.  Deformasjonshastigheten under belastning av den vertikale kraften skal ikke overstige 5 mm/s. Mens 

belastningen påføres, skal verdiene Fv (N) (dvs. statisk belastningskraft som utøves av bjelken) og Dv (mm) (dvs. 

bjelkens vertikale deformasjon på det punktet og i den retningen som kraften påføres) registreres samtidig ved 

deformasjonssteg på 15 mm eller mindre for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet. Så snart den første påføringen har 

begynt, skal ikke belastningen reduseres før prøvingen er fullført, men det er tillatt å stoppe økningen av 

belastningen, for eksempel for å registrere målinger. 

4.6.  Dersom det ikke er noe tverrgående konstruksjonselement ved påføringspunktet, kan det ved prøvingen benyttes 

en midlertidig prøvebjelke som ikke gir vernet ekstra styrke. 

4.7.  Energien (J) som opptas av veltevernet i hver prøving av vertikal belastning, skal minst være lik Ev= 1,4 × mtest 

(der mtest (kg) er lik kjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier), og 

minste energinivå som skal oppnås, beregnes som følger: Ev = Fv × Dv/1 000. Fv skal ikke overstige 2 × mtest × g, 

selv om minste energinivå som skal oppnås, ikke nås. 

4.8.  Den vertikale belastningstilstanden i lengderetningen skal gjentas, idet det tas hensyn til en samtidig påført 

horisontal kraftkomponent. Først skal en statisk horisontal tverrgående belastning som tilsvarer Fh = 0,5 × mtest × 

g (der g = 9,81 m.s–2), påføres på det bredeste punktet som fastsatt i nr. 3.1.2, og på den siden som er valgt i 

samsvar med nr. 4.3. Deretter skal den vertikale belastningen i lengderetningen anvendes på de samme 

koordinatene i prøvingen utført uten den horisontale tverrgående belastningen, tilsvarende 0,5 × Fv(max) (der 

Fv(max) er den største verdien for Fv observert under prøvingen utført uten den horisontale tverrgående 

belastningen). 

4.9.  Etter hver prøving skal den endelige varige deformasjonen til veltevernet registreres i prøvingsrapporten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester og bilbelter 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til bilbeltefester og bilbelter 

1.  Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med masse i driftsferdig stand > 270 kg skal være utstyrt med 

bilbeltefester og bilbelter på seter (dvs. ikke påkrevd når det gjelder saler), i samsvar med kravene i dette 

vedlegg. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med masse i driftsferdig stand ≤ 270 kg kan være utstyrt med 

bilbeltefester og/eller bilbelter, forutsatt at disse oppfyller kravene i dette vedlegg. 

1.3.  Det antallet bilbeltefester som finnes, skal være tilstrekkelig til å sikre korrekt montering av bilbelter som det er 

obligatorisk, frivillig eller valgfritt å montere på et gitt sete. 

1.4.  Bilbeltefester skal være i samsvar med spesifikasjonene i 7/16-20 UNF 2B for gjengediameter og toleranser. 

1.4.1.  Dersom kjøretøyprodusenten har montert bilbelter som standardutstyr på bestemte sitteplasser, kan imidlertid 

bilbeltefestene for disse sitteplassene ha egenskaper som skiller seg fra dem som er angitt i nr. 1.4. 

1.4.2.  Festepunkter som overholder de særlige bestemmelsene om montering av spesialbilbelter (f.eks. av seletype), 

kan ha egenskaper som skiller seg fra dem som er angitt i nr. 1.4. 

1.5.  Det skal være mulig å fjerne et bilbelte uten å skade bilbeltets festepunkt. 

1.6.  R-punktet for en sitteplass skal bestemmes som følger: 

1.6.1.  R-punktet for en sal skal være det som kjøretøyprodusenten har angitt og behørig begrunnet ved hjelp av egnede 

konstruksjonskriterier for kjøretøyet, idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig 

prøvingsdukke (dvs. menneskelignende Hybrid III-prøvingsinnretning) og dens hofteomdreiningspunkt. 

1.6.2.  R-punktet for et sete skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i tillegg 3 til del 2 i vedlegg VII til denne 

forordning. 

DEL 2 

Krav som får anvendelse på bilbeltefester 

1.  Særlige krav til bilbeltefester 

1.1. Bilbeltefestene kan innbygges i understellet, karosseriet, setet eller en annen konstruksjon i kjøretøyet. 

1.2.  Ett enkelt festepunkt for bilbelte kan brukes til festing av bilbeltene på to tilstøtende sitteplasser. 

1.3.  De tillatte plasseringene til de effektive festepunktene for bilbelte for alle sitteplasser er angitt i figur 11-P2-1 og 

11-P2-2 og presisert nedenfor. 

1.4.  Plassering av de nedre effektive bilbeltefestene 

1.4.1.  Vinklene α1 og α2 skal ligge mellom 30° og 80° i alle normale bruksposisjoner for setet. 

1.4.2.  Dersom setene er utstyrt med et justeringssystem og ryggens hellingsvinkel som angitt av produsenten er mindre 

enn 20°, kan vinkelen α1 og α2 nevnt i forrige nummer ligge mellom 20° og 80° i alle normale bruksposisjoner 

for setet. 

1.4.3.  Avstanden mellom de to vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og går 

gjennom hvert av de to nedre effektive festene L1 og L2 for det samme bilbeltet, skal være minst 350 mm. Dette 

kan reduseres til 240 mm for en sitteplass midt på bakre rad. Sitteplassens midtplan i lengderetningen skal gå 

gjennom punkt L1 og L2 minst 120 mm fra disse punktene.  
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1.5.  Plassering av de øvre effektive bilbeltefestene 

1.5.1.  Dersom det benyttes en selefører, D-ring eller lignende innretning som påvirker posisjonen til et effektivt 

øvre bilbeltefeste, bestemmes denne posisjonen på en konvensjonell måte ved å ta hensyn til festets posisjon 

når bilbeltet brukes av en fører eller passasjer, representert ved en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke, med 

setet innstilt i den konstruksjonsbestemte posisjonen som kjøretøyprodusenten har angitt. 

1.5.2.  Punkt J1 og J2 bestemmes som følger: 

 Punkt J1 bestemmes i forhold til R-punktet ved hjelp av følgende tre segmenter: 

— RZ:  Segmenter av torsoens referanselinje målt fra R-punktet oppover i en lengde på 530 mm. 

— ZX:  Segment vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen målt fra punkt Z i retning av festet, 

med en lengde på 120 mm. 

— XJ1:  Segment vinkelrett på planet definert ved segmentene RZ og ZX målt fra punkt X forover i en 

lengde på 60 mm. 

 Punkt J2 bestemmes symmetrisk med punkt J1 rundt det planet i lengderetningen som krysser vertikalt over 

torsoens referanselinje for det relevante setet. 

1.5.3.  Ett enkelt øvre effektivt festepunkt for bilbelte skal oppfylle følgende krav: 

1.5.3.1.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal ligge under planet FN som er vinkelrett på sitteplassens 

midtplan i lengderetningen og danner en vinkel på 65° med torsoens referanselinje. For bakseter kan denne 

vinkelen reduseres til 60°. Det kan derfor hende at planet FN ikke er helt horisontalt og skal skjære torsoens 

referanselinje ved et punkt D, slik at 

 DR = 315 mm + 1,8 S. 

 Dersom S ikke overstiger 200 mm: 

 DR = 675 mm. 

1.5.3.2.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge bak planet FK som er vinkelrett på setets midtplan 

i lengderetningen og skjærer torsoens referanselinje i en vinkel på 120° ved et punkt B, slik at 

 BR = 260 mm + S. 

 Dersom S ikke er under 280 mm, kan kjøretøyprodusenten velge å bruke 

 BR = 260 mm + 0,8 S 

1.5.3.3.  Verdien S skal ikke være mindre enn 140 mm. 

1.5.3.4.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge bak et vertikalplan som er vinkelrett på kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen og går gjennom R-punktet. 

1.5.3.5.  Det øvre effektive festepunktet for bilbelte skal også ligge over horisontalplanet som går gjennom punkt C. 

 Punkt C befinner seg 450 mm vertikalt over R-punktet. 

 Dersom avstanden S er 280 mm eller mer, og dersom kjøretøyprodusenten ikke valgte å bruke den alternative 

formelen for BR i nr. 1.5.3.2, gjelder den vertikale avstanden på 500 mm mellom punkt C og R-punktet. 

1.5.3.6.  Det kan monteres flere enn ett faktisk øvre festepunkt for bilbelte, forutsatt at alle resulterende effektive 

festepunkter for bilbelte oppfyller kravene i nr. 1.5.3–1.5.3.5. 

1.5.3.7.  Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal alle 

valgbare posisjoner for øvre festepunkter for bilbelte og de resulterende effektive festepunktene for bilbelte 

oppfylle kravene i nr. 1.5.3–1.5.3.5. I så fall kan det tillatte området som definert ovenfor forstørres ved å 

flytte det 80 mm oppover og nedover i vertikal retning; imidlertid er det tillatte området fortsatt avgrenset av 

horisontalplanet som går gjennom punkt C (se figur 11-P2-1). 
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1.5.4.  Festepunkter beregnet på spesialbilbelter (f.eks. av seletype) 

1.5.4.1.  Et eventuelt ytterligere øvre effektivt festepunkt for bilbelte skal ligge på motsatt side av det første øvre effektive 

festepunktet i forhold til sitteplassens midtplan i lengderetningen. Dessuten gjelder følgende: 

– Begge de øvre effektive festepunktene for bilbelte skal ligge over horisontalplanet som går gjennom punkt 

C. 

– Begge de øvre effektive festepunktene for bilbelte skal ligge bak tverrplanet som går gjennom punkt torsoens 

referanselinje. 

– Dersom det er ett enkelt faktisk festepunkt for bilbelte (dvs. begge ender av bilbeltet skal festes til ett enkelt 

festepunkt), skal dette befinne seg innenfor det området som er felles for to toplansvinkler som er avgrenset 

av vertikale linjer som går gjennom punktene J1 og J2, og for hvert punkt som danner en vinkel på 30° 

horisontalt mellom to vertikalplan som er forbundet med to vertikalplan i lengderetningen som skjærer både 

J1 og J2 og danner en utvendig vinkel på 10° og en innvendig vinkel på 20° med disse planene i 

lengderetningen. (Se figur 11–2.) 

– Dersom det er to separate faktiske festepunkter for bilbelte, skal disse befinne seg innenfor hvert av de 

respektive områdene som dannes av toplansvinkler som er avgrenset av vertikale linjer som går gjennom 

punktene J1 og J2, og som for hvert punkt som danner en vinkel på 30° horisontalt mellom to vertikalplan 

som er forbundet med to vertikalplan i lengderetningen som i sin tur skjærer både J1 og J2 og danner en 

utvendig vinkel på 10° og en innvendig vinkel på 20° med disse planene i lengderetningen. (Se figur 11-P2-

2.) Dessuten skal de to festepunktene være plassert slik at avstanden mellom dem ikke er større enn 50 mm i 

noen retning dersom ett av punktene speiles i forhold til vertikalplanet i lengderetningen som går gjennom  

R-punktet til den aktuelle sitteplassen.  
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Figur 11- P2-1 
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 Figur 11- P2-2 

  

2.  Styrken til bilbeltefester 

2.1.  Hvert festepunkt for bilbelte skal kunne tåle prøvingene fastsatt i nr. 3–3.5.1. Permanent deformasjon, herunder 

delvis brudd i et feste eller det omliggende området, utgjør ikke svikt dersom den påkrevde kraften kan 

opprettholdes i det angitte tidsrommet. Under prøvingen skal minsteavstandene for de nedre effektive 

festepunktene for bilbelte angitt i nr. 1.4.3, og den minste høyden til de øvre effektive festepunktene for bilbelte 

angitt i nr. 1.5.3.5, opprettholdes. 

2.2.  Forskyvningssystemer montert på seter skal kunne aktiveres manuelt så snart trekkraften ikke lenger påføres. 

3.  Prøvingsbestemmelser 

3.1.  Generelle prøvingsbestemmelser 

3.1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3.2–3.2.3 og i samsvar med produsentens forespørsel: 

3.1.1.1.  Prøvingene kan utføres enten på en kjøretøykonstruksjon eller på et helt ferdig kjøretøy. 

3.1.1.2.  Ruter og dører kan være montert og være åpne eller lukkede. 

3.1.1.3.  Enhver normalt montert komponent som sannsynligvis vil bidra til kjøretøyets generelle konstruksjonsmessige 

integritet, kan monteres. 

3.1.2.  Alle seter skal kunne innstilles til en bruksposisjon for normal kjøring, som utvalgt av den tekniske instansen 

som er ansvarlig for å utføre typegodkjenningsprøvingene, og det skal sikres at de minst gunstige (dvs. de verst 

mulige) posisjonene til setene vurderes under prøvingene. 

3.1.2.1.  Setenes posisjon skal registreres nøyaktig i rapporten. Dersom vinkelen på ryggstøtten kan justeres, skal den 

låses i posisjon i samsvar med produsentens anvisninger, eller dersom slike ikke foreligger, i en posisjon som 

tilsvarer ryggens hellingsvinkel så nær 25° som mulig. 

3.2.  Bestemmelser om sikring og forankring av kjøretøyet under prøvingen 

3.2.1.  Metoden som brukes til å forankre kjøretøyet under prøvingen, skal ikke medvirke til å forsterke festet eller 

festeområdene, eller påvirke konstruksjonens normale deformasjon. 

3.2.2.  Metoden som brukes til å forankre kjøretøyet under prøvingen, anses å være tilfredsstillende dersom den ikke 

påvirker et område som strekker seg over hele konstruksjonens bredde, og dersom kjøretøyet eller 

konstruksjonen er låst eller festet foran i en samlet avstand på minst 500 mm fra det faktiske festepunktet som 

skal prøves, og holdes eller er festet bak i en samlet avstand på minst 300 mm fra det faktiske festepunktet som 

skal prøves. 

3.2.3.  Det anbefales at konstruksjonen hviler på støtter rett under hjulakslene, eller dersom dette ikke er mulig, rett 

under hjulopphengspunktene.  
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3.3.  Generelle prøvingskrav 

3.3.1.  Alle festene i samme gruppe av seter skal prøves samtidig. 

3.3.2.  Trekkraften skal påføres framover i en vinkel på 10° ± 5° over horisontalplanet i et plan som er parallelt med 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

3.3.3.  Belastningen skal starte så snart som mulig. Festene skal tåle den angitte belastningen i minst 0,2 sekunder. 

3.3.4.  Trekkenhetene som skal brukes til prøvingene beskrevet i nr. 3.4–3.4.5.2, skal overholde spesifikasjonene 

fastsatt i vedlegg 5 til UNECE-reglement nr. 14(1). Bredden på trekkenheten skal velges slik at den tilsvarer, 

eller er så nær opptil som mulig, konstruksjonsverdien for bredden mellom de nedre effektive bilbeltefestene. 

3.3.5.  Bilbeltefester for seter utstyrt med øvre fester skal prøves under følgende forhold: 

3.3.5.1.  Ytre sitteplasser foran: 

 For bilbelter med en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.1–3.4.1.3 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte med en strammer som er festet til et nedre 

feste på siden og en D-ring som virker gjennom det øvre festet. 

 For bilbelter uten en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.2–3.4.2.2 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte uten strammer. 

– De nedre festene skal dessuten gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført 

til de nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

– De to prøvingene kan utføres på to forskjellige konstruksjoner på produsentens anmodning. 

 Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal den 

stilles til den minst gunstige (dvs. den verst mulige) posisjonen som besluttet av den tekniske instansen. 

 I tilfelle av flere øvre festepunkter for bilbelte til bruk med et spesialbilbelte (f.eks. av seletype) skal disse 

gjennomgå prøvingen som kreves i nr. 3.4.5–3.4.5.2, idet de blir påført krefter ved hjelp av en innretning som 

reproduserer geometrien i den typen bilbelte som er beregnet på å bli festet i disse festene. 

3.3.5.2.  Ytre sitteplasser bak og/eller sitteplasser i midten: 

 For trepunkts bilbelter med en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.1–3.4.1.3 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte med en strammer som er festet til et nedre 

feste på siden og en D-ring som virker gjennom det øvre festet. 

 For trepunkts bilbelter uten en strammer som er festet til et separat nedre festepunkt på siden: 

– Festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.2–3.4.2.2 idet de blir påført krefter ved hjelp av en 

innretning som reproduserer geometrien i et trepunktsbelte uten strammer. 

– De nedre festene skal dessuten gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført 

til de nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

– På anmodning fra produsenten kan de to prøvingene utføres på to forskjellige konstruksjoner. 

 Dersom høyden på det øvre festepunktet for bilbelte kan justeres manuelt uten bruk av verktøy, skal den 

stilles til den minst gunstige (dvs. den verst mulige) posisjonen som besluttet av den tekniske instansen.  

  

(1) EUT L 109 av 28.4.2011, s. 1. 
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 I tilfelle av flere øvre festepunkter for bilbelte til bruk med et spesialbilbelte (f.eks. av seletype) skal de 

gjennomgå prøvingen som kreves i nr. 3.4.5–3.4.5.2, idet de blir påført krefter ved hjelp av en innretning som 

reproduserer geometrien i den typen bilbelte som er beregnet på å bli festet i disse festene. 

3.3.6.  Bilbeltefester for sitteplasser som ikke utstyrt med øvre fester, skal prøves under følgende forhold: 

3.3.6.1.  Ytre sitteplasser foran: 

 For topunktsbelter eller hoftebelter: 

– Ikke tillatt. 

3.3.6.2.  Ytre sitteplasser bak og/eller sitteplasser i midten: 

 For topunktsbelter eller hoftebelter: 

– De nedre festene skal gjennomgå prøvingen fastsatt i nr. 3.4.3–3.4.3.1 idet kreftene blir overført til de 

nedre festene ved hjelp av en innretning som representerer et hoftebelte. 

3.3.7.  Dersom bilbeltesystemene som skal monteres i kjøretøyet, krever bruk av særlig utstyr som for eksempel 

braketter, ruller, ekstra fester eller førere, og prøvingsselene eller -kablene ikke kan festes direkte til festene 

uten slikt utstyr, skal slikt utstyr eventuelt monteres og brukes under all prøving. 

3.4.  Særlige krav til prøvinger som skal utføres på kjøretøyer med en masse i driftsferdig stand ≤ 600 kg 

3.4.1.  Prøving ved bruk av trepunktsbelte med strammer med D-ring, trinse eller selefører på det øvre faktiske 

bilbeltefestet 

3.4.1.1.  En remskive, trinse eller fører for kabelen eller selen med de egenskapene som kreves for å overføre kreftene 

fra trekkenheten, er festet til de øvre festene. Et vanlig bilbeltesystem kan brukes i stedet. 

3.4.1.2.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til 

beltefestene ved hjelp av en kabel eller sele som reproduserer geometrien til den øvre diagonale selen til det 

tilsvarende bilbeltet. 

3.4.1.3.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.4.2.  Prøving ved bruk av trepunktsbelte uten strammer, eller med en strammer som er montert direkte på det øvre 

faktiske festepunktet 

3.4.2.1.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til det øvre 

festet og det motstående nedre beltefestet til det samme bilbeltet ved hjelp av, dersom det er montert som 

standardutstyr av produsenten, en strammer festet ved det øvre faktiske bilbeltefestet. 

3.4.2.2.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.4.3.  Prøving ved bruk av hoftebelte 

3.4.3.1.  En prøvingsbelastning på 1110 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to 

nedre festene. 

3.4.4.  Ytterligere prøvingskrav for festepunkter for bilbelte som er plassert fullstendig i setets konstruksjon eller er 

fordelt mellom kjøretøyets konstruksjon og setets konstruksjon 

3.4.4.1.  De tre spesifikke bilbelteprøvingene i nr. 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 skal foretas mens en tilleggskraft, som angitt 

nedenfor, utøves for hvert sete og/eller hver setegruppe. 

3.4.4.2.  Den ekstra langsgående og horisontale kraften skal være lik ti ganger vekten av det fullstendige setet og 

påføres direkte på tyngdepunktet i den aktuelle setekonstruksjonen gjennom en separat kraftpåførende enhet. 
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3.4.5.  Prøving ved bruk av spesialbelte (unntatt for trepunktsbelte eller hoftebelte) 

3.4.5.1.  En prøvingsbelastning på 675 daN ± 20 daN skal påføres på en trekkenhet for skulderbelte festet til 

beltefestene beregnet på et spesialbelte, ved hjelp av kabler eller seler som reproduserer geometrien til den 

eller de øvre diagonale selene til det tilsvarende bilbeltet. 

3.4.5.2.  Samtidig skal en trekkraft på 675 daN ± 20 daN påføres på en trekkenhet for hoftebelte festet til de to nedre 

festene. 

3.5.  Særlige krav til prøvinger som skal utføres på kjøretøyer med en masse i driftsferdig stand > 600 kg eller 

dersom kjøretøyprodusenten velger å oppfylle disse kravene på frivillig basis 

3.5.1.  Kjøretøyer omfattet av kriteriene angitt i nr. 3.5 skal oppfylle alle relevante krav som gjelder for kjøretøyer i 

gruppe M1 i UNECE-reglement nr. 14 med hensyn til festene til bilbelter beregnet på voksne. 

3.6.  Dersom et Isofix-festesystem eller et system som ligner på Isofix, monteres valgfritt i kjøretøyet, skal alle 

relevante krav til plassering, merking og styrke for slike systemer i UNECE-reglement nr. 14 oppfylles. 

3.6.  Krav til prøvingsrapport 

3.6.1.  Deformasjonen av festepunktene for bilbelte og de belastningsstøttende konstruksjonene som påføringen av 

de belastningene som er angitt i nr. 3.4–3.5.1, medfører, skal registreres nøyaktig etter prøvingene og tas med 

i prøvingsrapporten. 

DEL 3 

Krav som får anvendelse på montering av bilbelter 

1.  Dersom det ikke finnes særlige krav til kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e i UNECE-reglement nr. 16, 

skal kjøretøyer i disse gruppene som er utstyrt med bilbelter, oppfylle alle relevante krav i nevnte reglement 

som er fastsatt for kjøretøygruppe N1, samt følgende: 

1.1.  Med forbehold for kravene i nr. 1.1 og 1.2 i del 1 til masse i driftsferdig stand skal det være montert bilbelter på 

alle sitteplasser som består av seter. 

1.1.1.  Førerens sitteplass (også dersom denne er i midten) skal i så fall alltid være utstyrt med et trepunkts bilbelte 

eller bilbelte av seletype. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L7e-A2, L7e-B2 og L7e-C skal være utstyrt med trepunkts bilbelter eller bilbelter av 

seletype på alle sitteplasser, uavhengig av kjøretøyets masse i driftsferdig stand. 

1.3.  Alle henvisninger i UNECE-reglement nr. 16 til UNECE-reglement nr. 14 skal i relevante tilfeller forstås som 

en henvisning til del 2. 

1.4.  Det kan monteres bilbelter på sitteplasser som består av saler. Dette kan være topunktsbelter eller hoftebelter i 

stedet for trepunktsbelter, men de skal oppfylle alle resterende relevante krav. 

1.5.  Alle bilbelter skal typegodkjennes og monteres i samsvar med bilbelteprodusentens spesifikasjoner. 

 ______  
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VEDLEGG XIII 

Krav som får anvendelse på sitteplasser (saler og seter) 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til sitteplasser 

1.1.  Kjøretøyer skal være utstyrt med minst ett sete eller én sal. 

1.1.1.  Alle sitteplasser skal være foroverrettet. 

1.2.  Kjøretøyer uten karosseri kan ha saler. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med karosseri, skal ha seter. 

1.3.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri 

dersom det finnes konstruksjonselementer ved siden av og/eller bak den laveste sitteplassen som er høyere enn 

R-punktets høyde på den aktuelle sitteplassen. Det aktuelle området ligger således i og bak det vertikale 

tverrplanet som går gjennom R-punktet til den aktuelle sitteplassen. Andre sitteplasser, ryggstøtter, bagasjerom 

og hyller, og annet utstyr eller andre komponenter som er montert på dem, skal ikke anses som 

konstruksjonselementer i denne sammenhengen (dvs. sidedører, B-stolper og/eller tak anses som karosseri). Den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.4.  R-punktet for en sitteplass skal bestemmes som følger: 

1.4.1.  R-punktet for en sal skal være det som kjøretøyprodusenten har angitt og behørig begrunnet ved hjelp av egnede 

konstruksjonskriterier for kjøretøyet, idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig 

prøvingsdukke (dvs. menneskelignende Hybrid III-prøvingsinnretning) og dens hofteomdreiningspunkt. 

1.4.2.  R-punktet for et sete skal bestemmes i samsvar med tillegg 3 til del 2 i vedlegg VII til denne forordning. 

1.5.  Alle seter skal ha seterygger. 

1.5.1.  For å vurdere funksjonaliteten til en seterygg skal det være mulig å utføre minst én av framgangsmåtene 

nedenfor for hvert sete. 

1.5.1.1.  Framgangsmåten for bestemmelse av H-punktet etter kravene i vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17 skal 

gjennomføres med vellykket resultat (dvs. ikke ta hensyn til noen unntak fastsatt i nevnte reglement). 

1.5.1.2.  Dersom framgangsmåten i nr. 1.5.1.1 ikke kan utføres korrekt for et bestemt sete, skal dette demonstreres på 

tilfredsstillende måte, og følgelig kan en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke (dvs. en menneskelignende Hybrid 

III-prøvingsinnretning) plasseres på setet i stedet, og setet skal justeres innstilles i den konstruksjonsbestemte 

posisjonen som kjøretøyprodusenten har angitt. I så fall skal R-punktet for det aktuelle setet være det som angis 

av kjøretøyprodusenten, og skal behørig begrunnes ved hjelp av egnede konstruksjonskriterier for kjøretøyet, 

idet det tas hensyn til egenskapene til en 50-prosentil mannlig prøvingsdukke og dens hofteomdreiningspunkt. 

Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.5.1.3.  Dersom ingen av framgangsmåtene kan utføres korrekt, skal setet og seteryggen ikke anses å oppfylle kravene i 

dette vedlegg. 

1.6.  Plasser som ligner på sitteplasser, men som ikke er beregnet på dette, skal ikke være tillatt. 

1.6.1.  Plasser som ligner på seter og der en 5-prosentil kvinnelig prøvingsdukke kan plasseres sittende, skal anses som 

seter, og skal derfor oppfylle alle relevante krav i dette vedlegg. 

1.7.  Høyden på R-punktet på sitteplassen for føreren skal være høyde på ≥ 540 mm for kjøretøyer i gruppe L1e L3e 

og L4e, og ≥ 400 mm for kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e, målt fra bakken. 

1.7.1.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med systemer som kan endre kjøretøyets kjørehøyde, skal dette stilles i normal 

innstilling under kjøring, som angitt av produsenten. 

1.8.  Alle seter og saler som er utstyrt med bilbeltefester og/eller bilbelter, skal kunne tåle en retardasjon på 10 g i 

20 ms forover uten brudd. Dersom det er montert låse-, justerings- eller forskyvningssystemer, skal disse ikke 

svikte eller utløses. Forskyvningssystemer montert på seter skal kunne aktiveres manuelt så snart de utsettes for 

retardasjon. 

1.8.1.  Samsvar med nr. 1.8 skal godtgjøres som følger: 

– For seter: 

– Ved å utsette representative deler av kjøretøyet for en retardasjon på 10 g forover i minst 20 ms, eller 

– ved å utføre prøvingen i nr. 3.4.4–3.4.4.2 i del 2 i vedlegg XII. 
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– For saler: 

– Ved å utøve i dets tyngdepunkt en kraft forover som tilsvarer ti ganger vekten av den aktuelle salen. 

2.  Barnesikringsutstyr 

2.1.  Barnesikringsutstyr som er i samsvar med UNECE-reglement nr. 44(1), kan anbefales av kjøretøyprodusentene 

for bruk i kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med bilbelter og/eller Isofix. 

2.1.1.  I så fall skal alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 16 vedrørende montering av barnesikringsutstyr 

oppfylles, herunder kravene til opplysninger som skal gis i kjøretøyets bruksanvisning. 

2.2.  Barnesikringsutstyr som er i samsvar med UNECE-reglement nr. 44, kan anbefales av kjøretøyprodusentene for 

bruk i sidevogner i kjøretøyer i gruppe L4e som er utstyrt med bilbelter og/eller Isofix. 

2.2.1. I så fall skal bilbeltefestene oppfylle kravene i nr. 1.3–1.6.2 i del 1 i vedlegg XII og nr. 1–3.6.1 i del 2 i vedlegg 

XII; imidlertid kan seter i sidevogner være utstyrt med topunkts hoftebelter. 

2.2.2.  Alle relevante krav i UNECE-reglement nr. 16 vedrørende montering av barnesikringsutstyr skal oppfylles, 

herunder kravene til opplysninger som skal gis i kjøretøyets bruksanvisning. 

 ______  

  

(1) EUT L 233 av 9.9.2011, s. 95. 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/303 

 

VEDLEGG XIV 

Krav til styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e skal prøves i samsvar med bestemmelsene i nr. 2–2.6 og oppfylle de relevante 

kravene. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L4e, L5e, L6e og L7e skal prøves i samsvar med bestemmelsene i nr. 2–2.8 og 

oppfylle de relevante kravene. I tillegg skal disse kjøretøyene oppfylle de særlige konstruksjonskravene i 

nr. 1.2.1–1.2.2.2. 

1.2.1.  Kjøretøyer skal bygges slik at alle hjul er i stand til å rotere med forskjellige hastigheter til enhver tid. Det kan 

eventuelt monteres en innretning, for eksempel en differensial; disse kan låses automatisk eller med en ekstern 

innretning, men de skal normalt være ulåst. 

1.2.1.1.  Låsefunksjonen til en slik innretning skal ikke brukes til å oppfylle de særlige bremsekravene i vedlegg III, 

særlig når det kreves bremsing på alle kjøretøyets hjul. 

1.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e med karosseri skal være utstyrt med en ryggeinnretning som kan 

betjenes fra førersetet. 

1.2.2.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha karosseri 

dersom det finnes konstruksjonselementer ved siden av og/eller bak den laveste sitteplassen som er høyere enn 

R-punktets høyde på den aktuelle sitteplassen. Det aktuelle området ligger således i og bak det vertikale 

tverrplanet som går gjennom R-punktet til den aktuelle sitteplassen. Andre sitteplasser, ryggstøtter, bagasjerom 

og hyller, og annet utstyr eller andre komponenter som er montert på dem, skal ikke anses som 

konstruksjonselementer i denne sammenhengen (dvs. sidedører, B-stolper og/eller tak anses som karosseri). Den 

tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.2.2.2.  Kjøretøyer i gruppe L2e med en største teknisk tillatte masse ≤ 225 kg som ikke er utstyrt med bilbelte på 

førerens sitteplass og ikke kan utstyres med sidedører, er unntatt fra kravet om å være utstyrt med en 

ryggeinnretning. 

2.  Prøvingsbestemmelser 

2.1.  Prøvingene skal utføres på en plan overflate som gir god friksjon. 

2.2.  Ved prøvingene skal kjøretøyet være lastet til største teknisk tillatte masse. 

2.3.  Dekktrykk skal justeres til de verdiene som er angitt av kjøretøyprodusenten for det relevante belastnings-

forholdet. 

2.4.  Det skal være mulig å styre et kjøretøy fra en kjøreretning rett forover inn i en spiral med en endelig 

vendesirkelradius på 12 m ved en hastighet på minst 6 km/t. For å vise at kravet er oppfylt, skal det foretas ett 

styreutslag både til høyre og til venstre. 

2.5.  De skal være mulig å forlate en kurve med en vendesirkelradius på ≤ 50 m ved en tangent uten unormal 

vibrasjon i styreinnretningen ved 50 km/t eller ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, dersom denne er 

lavere. For å vise at kravet er oppfylt, skal det foretas ett styreutslag både til venstre og til høyre. 

2.5.1.  Prøvingshastigheten kan reduseres til 45 km/t dersom radien er 40 m, 39 km/t dersom radien er 30 m, 32 km/t 

dersom radien er 20 m, og 23 km/t dersom radien er 10 m. 

2.6.  Det skal være mulig å kjøre langs en rett strekning på veibanen uten unormal styrekorreksjon av føreren, og uten 

unormal vibrasjon i styresystemet ved 160 km/t for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

≥ 200 km/t, ved 0,8 × Vmax for kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på < 200 km/t eller den 

faktiske høyeste hastigheten kjøretøyet kan oppnå ved forholdene med prøvingsbelastning, dersom denne er 

lavere. 

2.7.  Dersom et kjøretøy i gruppe L2e, L4e, L5e, L6e eller L7e kjøres i en sirkel med de styrte hjulene omtrent halvt 

låst og en konstant hastighet på minst 6 km/t, skal vendesirkelen holde seg på det samme eller bli større dersom 

betjeningsinnretningen for styring slippes. 

2.8.  Kjøretøyer i gruppe L4e der sidevognen kan demonteres, slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal 

oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.1, i tillegg til kravene i nr. 1.2. 

 ______  
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VEDLEGG XV 

Krav til montering av dekk 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av dekk 

1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UNECE-reglement nr. 75. 

1.1.1.  Dekk som anses egnet for montering på kjøretøyer i gruppe L2e og L5e i samsvar med UNECE-reglement 

nr. 75, skal anses egnet for montering på kjøretøyer i gruppe L6e og L7e. 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e med en største teknisk tillatte masse på ≤ 150 kg kan utstyres med ikke-

godkjente dekk med en seksjonsbredde på ≤ 67 mm. 

1.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med UNECE-reglement nr. 75, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre 

egenskaper, får kravene i nr. 1.1 ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

– Dekkene er typegodkjent i samsvar med rådsdirektiv 92/23/EØF(1), europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 661/2009(2) eller UNECE-reglement nr. 106, og 

– godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer 

til kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i 

prøvingsrapporten. 

2.  Montering av dekk 

2.1.  Alle dekk som normalt er montert på samme aksel, unntatt dekk på sidevogner til kjøretøyer i gruppe L4e, 

skal være av samme type. 

2.2.  Den plassen hvert hjul har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk 

av den største tillatte dekkdimensjonen og felgbredden, idet det tas hensyn til minste og største 

innpressingsdybde innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av 

kjøretøyprodusenten. Dette skal kontrolleres ved å gjennomføre kontrollene med de største og bredeste 

dekkene på hver plass, idet det tas hensyn til den relevante felgdimensjonen og største tillatte seksjonsbredde 

og ytre diameter for dekket i forhold til den dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i det gjeldende 

regelverket. Kontrollene skal utføres ved å dreie en representasjon av dekkets største omslutning, ikke bare 

det faktiske dekket, på plassen for det aktuelle hjulet. 

2.2.1.  Den tillatte dynamiske veksten av diagonal- og diagonalbeltedekk som er typegodkjent i samsvar med 

UNECE-reglement nr. 75, avhenger av symbolet for hastighetskategori og brukskategorien. For å sikre at 

kjøretøyets sluttbruker har et ubegrenset utvalg av diagonal- og diagonalbeltedekk til utskifting, skal 

kjøretøyprodusenten ta hensyn til den største toleranseverdien fastsatt i nr. 4.1 i vedlegg 9 til UNECE-

reglement nr. 75 (dvs. (Hdyn)(H 1,18)), uavhengig av hastighetskategori og brukskategori for de dekkene som 

er montert på det kjøretøyet som er framstilt for typegodkjenning. 

2.3.  Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere 

at kravene i nr. 2.2–2.2.1 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og 

kjøretøykonstruksjonen er større enn 10 mm på alle punkter. 

3.  Belastningskapasitet 

3.1.  Største tillatte belastning for hvert dekk som kjøretøyet er utstyrt med, skal minst være lik følgende: 

– Største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med bare ett dekk.  

  

(1) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95. 

(2) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 
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– Halvparten av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med to enkeltdekk. 

– 0,54 av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med ett sett tvillingdekk. 

– 0,27 av største tillatte masse på akselen dersom akselen er utstyrt med to sett tvillingdekk. 

– Med henvisning til største tillatte masse på hver aksel som erklært av kjøretøyprodusenten. 

3.1.1.  Indeksen for belastningskapasitet angitt i opplysningsdokumentet skal være den laveste verdien som er 

forenlig med største tillatte belastning på det aktuelle dekket. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

3.2.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede 

reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk. 

4.  Hastighetskapasitet 

4.1.  På alle dekk som kjøretøyet normalt er utstyrt med, skal det være angitt et symbol for hastighetskategori. 

4.1.1.  Symbolet for hastighetskategori skal være forenlig med kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

4.1.1.1.  Hastighetskategorien angitt i opplysningsdokumentet skal være den laveste verdien som er forenlig med 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

4.1.2.  For dekk i hastighetskategori V, W, Y og Z skal den justerte belastningen som er angitt i det relevante 

direktiv, den relevante EU-forordning eller det relevante UNECE-reglement, tas i betraktning. 

4.1.3.  For dekk i kategori C2 eller C3 skal den justerte belastningen angitt i nr. 2.29 i UNECE-reglement nr. 54 tas i 

betraktning. 

4.2.  Kravene i nr. 4.1.1–4.1.3 får ikke anvendelse i følgende situasjoner: 

4.2.1.  For reserveenheter til midlertidig bruk. 

4.2.2.  For kjøretøyer som normalt er utstyrt med vanlige dekk og iblant er utstyrt med vinterdekk, der vinterdekkets 

symbol for hastighetskategori skal tilsvare en hastighet som enten er høyere enn kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet eller minst 130 km/t (eller begge). Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er 

høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte vinterdekkenes laveste hastighetskategori, skal 

det imidlertid inne i kjøretøyet, eller så nær instrumentene som mulig dersom kjøretøyet ikke har noe innvendig 

rom, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som angir den 

laveste verdien av de monterte vinterdekkenes høyeste hastighetskapasitet. 

4.3.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede 

reservedekk med en passende hastighetskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk. 

5.  Dekktrykk 

5.1.  Kjøretøyprodusenten skal anbefale trykket for kaldt dekk for hvert dekk for normal bruk på vei. Det tillates at 

det angis flere enn ett trykk, eller et trykkintervall, avhengig av kjøretøyets belastningsforhold. Det tillates 

ikke at det angis flere trykk for det formål å redusere slitasje eller øke drivstoffeffektiviteten på bekostning 

av komfort eller noe annet lignende formål. 

5.2.  Det eller de trykkene som angis for kaldt dekk i samsvar med nr. 5.1, skal angis på kjøretøyet (f.eks. på én 

eller flere etiketter). Opplysningene skal være klart leselige uten at det skal være nødvendig å fjerne noen 

deler ved hjelp av verktøy, og skal være festet slik at de ikke lett kan fjernes. 

5.3.  De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å oppmuntre føreren til 

å kontrollere dekktrykket ofte og justere det ved behov. 

 ______  
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VEDLEGG XVI 

Krav som får anvendelse på skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på kjøretøyet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets 

plassering på kjøretøyet 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e-B1 og L7e-B2 skal være utstyrt med et skilt der kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet angis. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L3e, L4e og L5e-A kan være utstyrt med et skilt der kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet angis, forutsatt at kravene i dette vedlegg er oppfylt. 

2.  Særlige krav til skiltet 

2.1.  Alle tegn på skiltet skal være i refleksmateriale typegodkjent som klasse D, E eller D/E i samsvar med 

UNECE-reglement nr. 104(1). 

2.2.  Overflaten skal bestå av en rund, hvit, ikke-reflekterende plate med en diameter på 200 mm. 

2.2.1.  Overflaten kan være festet på et større og annerledes formet område, for eksempel karosseriet, forutsatt at 

alle krav fortsatt er oppfylt. 

2.3.  Tallet som angis på skiltet, skal ha oransjefargede sifre. 

2.3.1.  Skrifttypen skal være normal, lett leselig, opprettstående og alminnelig. Håndskriftstil eller kursiv er ikke 

tillatt. 

2.3.2.  Alle sifre skal ha samme skriftstørrelse, minst 100 mm høye og 50 mm brede, unntatt tallet «1», som kan 

være smalere. 

2.4.  For kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes metriske verdier, skal det stå 

«km/h» under hastighetsangivelsen. 

2.4.1.  Angivelsen «km/h» skal være minst 40 mm høy og 60 mm bred. 

2.5.  For kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes britiske verdier, skal det stå 

«mph» under hastighetsangivelsen. 

2.5.1.  Angivelsen «mph» skal være minst 40 mm høy og 60 mm bred. 

2.6.  Kjøretøyer som er beregnet på og utstyrt for drift i områder der det brukes både metriske og britiske verdier, 

skal være utstyrt med begge versjoner av skiltet med kjøretøyets høyeste hastighet og oppfylle alle krav i 

dette vedlegg. 

3.  Skiltets plassering, synlighet og egenskaper 

3.1.  Skiltet skal bestå av en tilnærmet plan flate. 

3.2.  Skiltets plassering i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen: 

3.2.1.  Skiltets midtpunkt skal ikke plasseres til venstre for kjøretøyets midtplan i lengderetningen.  

  

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/307 

 

3.3.  Skiltets plassering i forhold til kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen: 

3.3.1.  Skiltet skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets plan i lengderetningen. 

3.3.2.  Skiltets høyre kant skal ikke plasseres til høyre for det vertikalplanet som er parallelt med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen, og som berører kjøretøyet der dette er bredest. 

3.4.  Skiltets plassering i forhold til det vertikale tverrplanet: 

3.4.1.  Skiltet kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på 

3.4.1.1.  mellom – 5° og 30°, forutsatt at skiltets øvre kant ikke er plassert mer enn 1,20 m over bakken, 

3.4.1.2.  mellom – 15° og 5°, forutsatt at skiltets øvre kant er plassert mer enn 1,20 m over bakken. 

3.5.  Skiltets høyde over bakken: 

3.5.1.  Skiltets nedre kant skal være minst 0,30 m over bakken. 

3.5.2.  Skiltets øvre kant skal være høyst 1,20 m over bakken. Dersom kjøretøyets konstruksjon gjør det praktisk 

umulig å oppfylle høydekravet, kan høyden likevel overstige 1,20 m, men den må da være så nær denne 

grensen som kjøretøyets egenskaper tillater, og skal ikke under noen omstendighet overstige 2 m. 

3.6.  Geometrisk synlighet: 

3.6.1.  Dersom skiltets øvre kant ikke er mer enn 1,20 m over bakken, skal skiltet være synlig i hele det feltet som 

omfattes av følgende fire plan: 

– To vertikalplan som berører skiltets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

– Et plan som berører skiltets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

– Et horisontalplan som går gjennom skiltets nedre kant. 

3.6.2.  Dersom skiltets øvre kant er mer enn 1,20 m over bakken, skal skiltet være synlig i hele det feltet som 

omfattes av følgende fire plan: 

– To vertikalplan som berører skiltets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med kjøretøyets 

midtplan i lengderetningen. 

– Et plan som berører skiltets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

– Et plan som berører skiltets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15° med horisontalplanet. 

4.  Prøvingsmetode 

4.1.  Bestemmelse av skiltets vertikale helling og høyde over bakken: 

4.1.1.  Før målingene foretas, plasseres kjøretøyet på en jevn flate med dets masse justert til den massen som 

produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier. 

4.1.2.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med systemer som kan endre kjøretøyets kjørehøyde, skal dette stilles i normal 

innstilling under kjøring, som angitt av produsenten. 

4.1.3.  Dersom skiltet heller nedover, skal målingen av hellingen uttrykkes som et negativt tall (minus). 

 ______  
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VEDLEGG XVII 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøydører 

DEL 1 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til innvendig utstyr 

1.  Generelle krav 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med karosseri, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.1.  Innvendig er kjøretøyet delt inn i tre hovedområder: 

– Innvendig sone 1: 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Over R-punktet til førerens sitteplass. 

– Innvendig sone 2: 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Under R-punktet til førerens sitteplass. 

– Innvendig sone 3: 

– Bak torsoens referanselinje i forhold til førerens sitteplass. 

– Foran torsoens referanselinje i forhold til den bakerste passasjerens sitteplass. 

– Over R-punktet til den laveste sitteplassen, unntatt førerens sitteplass. 

1.1.1.1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 5 i denne forordning og for dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha 

karosseri og dermed et innvendig rom dersom det er utstyrt med ruter av sikkerhetsglass, sidedører, 

sidestolper og/eller tak som danner et lukket eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar 

begrunnelse for vurderingskriteriene i prøvingsrapporten. 

1.1.2.  Alle dører og ruter på kjøretøyet skal være lukket. Dersom kjøretøyet er utstyrt med et tak som kan åpnes 

eller tas av, skal dette være lukket. 

1.1.3.  Andre bestanddeler i innvendig rom som har flere bruksplasser, for eksempel spaker, solskjermer, 

koppeholdere, askebegere, ventilasjonsåpninger, håndtak og knapper, skal vurderes i alle posisjoner der de 

kan plasseres, herunder alle midlertidige posisjoner. Oppbevaringsrom (f.eks. hanskerom) skal vurderes i 

lukket posisjon. 

1.1.4.  Det skal ikke tas hensyn til materialer som er mykere enn en hardhet på 50 shore (A), ved vurderingen av om 

kravene er oppfylt. Den tekniske instansen kan derfor be om at slike materialer fjernes under 

typegodkjenningskontrollene. 

1.1.5.  Det skal ikke tas hensyn til setekonstruksjonenes framside. Baksiden av setekonstruksjonene i innvendig 

sone 3 skal oppfylle kravene i del 1 (med eventuelt mykt materiale fjernet) eller de relevante kravene for 

seteområde 1, 2 og 3 i UNECE-reglement nr. 17, som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.1.6.  Prøvingsutstyr 

1.1.6.1.  Prøvingsutstyr i form av en hodevekt skal brukes i innvendig sone 1 og 3 for å simulere situasjoner der 

kanter kan komme i kontakt med hodet til en fører/passasjer. Prøvingsutstyret skal bestå av en kule med en 

diameter på 165 mm. Om nødvendig skal en kraft på høyst 2,0 daN påføres med prøvingsutstyret for å 

eksponere kantene. 

1.1.6.2.  Kneformet prøvingsutstyr skal brukes i innvendig sone 2 for å simulere situasjoner der kanter kan komme i 

kontakt med kneet til en fører/passasjer. Spesifikasjonene for det kneformede prøvingsapparatet skal være 

som angitt i tillegg 1 til del 1. Om nødvendig skal en kraft på høyst 2,0 daN påføres med prøvingsutstyret for 

å eksponere kantene. 
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1.1.6.3.  Selve prøvingsutstyret skal ikke flyttes ut av sonen som blir vurdert; imidlertid kan hodevekten flyttes under 

den nedre horisontale grensen for innvendig sone 1, og det kneformede prøvingsutstyret kan flyttes til over 

den øvre horisontale grensen til innvendig sone 2 så lenge det relevante kontaktpunktet fortsatt ligger 

innenfor sonen som blir vurdert (dvs. ingen overlapping mellom kontaktpunkter). Dersom kjøretøyets 

innvendige rom er åpent utover, for eksempel på grunn av at det ikke finnes dører eller tak, skal det tas 

hensyn til en tenkt utvendig grense, som om hele kjøretøyet, og dermed dets åpninger, var omsluttet av et 

tynt plastlag. 

2.  Særlige krav og prøvinger 

2.1.  Innvendig sone 1: 

2.1.1.  I denne sonen skal prøvingsutstyr i form av en hodevekt flyttes i alle mulige retninger. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. 

2.1.2.  Alle kontaktbare kanter over instrumentbordets nivå som er en del av instrumentbordet eller av de delene 

som er montert direkte på instrumentbordet, skal avrundes med en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

2.1.3.  Det skal ikke tas hensyn til deler i innvendig sone 1 som dekkes av en foroverrettet horisontal utstikkende del i 

en sirkel som avgrenser de ytre grensene for betjeningsinnretningen for styring, pluss et perifert bånd på 127 mm 

i bredden. Delene skal vurderes med betjeningsinnretningen for styring plassert i alle bruksposisjoner (dvs. at det 

bare er den utstikkende delen som er dekket i alle tilfeller, som ikke skal tas hensyn til). 

2.1.4.  Kontaktbare kanter på instrumentbordet som vil bli dekket av en utløst kollisjonspute ved en kollisjon, skal i det 

minste være avrundet. 

2.1.5.  Kontaktbare kanter på betjeningsinnretningen for styring skal avrundes med en krumningsradius på minst 

2,5 mm. 

2.1.6.  Kontaktbare kanter på betjeningsinnretningen for styring som vil bli dekket av en utløst kollisjonspute ved en 

kollisjon, skal i det minste være avrundet. 

2.1.7.  Kontaktbare kanter på lameller og ventilasjonsåpninger skal minst være avrundet. 

2.2.  Innvendig sone 2: 

2.2.1.  I denne sonen skal kneformet prøvingsutstyr flyttes fra enhver gitt utgangsposisjon i horisontal retning og 

framover, mens retningen på innretningens X-akse kan variere innenfor de angitte grensene. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. Det skal 

ikke tas hensyn til kontakter med innretningens bakside. 

2.2.2.  Det skal ikke tas hensyn til pedaler og deres oppheng. 

2.3.  Innvendig sone 3: 

2.3.1.  I denne sonen skal prøvingsutstyr i form av en hodevekt flyttes i alle mulige retninger. Alle kontaktbare 

kanter, unntatt dem som er nevnt nedenfor, skal avrundes med en krumningsradius på minst 3,2 mm. 

2.3.2.  Kontaktbare kanter på baksiden av setekonstruksjonene kan alternativt oppfylle de særlige kravene til 

seteområde 1, 2 og 3 nevnt i nr. 1.1.5. 

 ______  
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Tillegg 1 

Prøvingsutstyr 

1.  Kneformet prøvingsutstyr 

1.1.  Diagram over prøvingsutstyret: 

 Figur 16-P1-Ap1-1 

  

2.  Framgangsmåte for bruk: 

2.1.  Prøvingsutstyret skal plasseres i enhver posisjon slik at 

– plan X-X’ holder seg parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, og 

– aksen X kan dreie over og under horisontalplanet gjennom vinkler på opptil 30°. 

DEL 2 

Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til dører 

1.  Krav og prøving 

1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e som er utstyrt med dører, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.1.  Hver dør skal vært utstyrt med en innretning som holder den lukket. Det kan være montert en dør med 

hengsler og/eller andre fastholdingsmekanismer, -systemer eller -innretninger, og en lukket dør kan ha hull 

og åpninger utover. 

1.1.2.  Hver dør skal kunne tåle en skyvekraft på 200 daN fra en rambukk med flat ende i en utoverrettet og 

horisontal (og dermed i kjøretøyets tverrgående) retning. Enden på rambukken skal ha en samlet diameter på 

høyst 50 mm og kan ha avrundede kanter. Kraften skal påføres enten midt på døren eller på et annet punkt i 

det vertikale tverrplanet som går gjennom R-punktet til den sitteplassen som er nærmest den aktuelle døren, i 

en høyde som tilsvarer R-punktets høyde, eller et punkt opptil 500 mm over det. Innvendig utstyr, 

komponenter eller andre deler som kan forstyrre påføringen av kraften, skal fjernes under prøvingen. 

1.1.2.1.  Den eller de innretningene som holder døren i lukket posisjon, skal ikke svikte, utløses eller åpnes fullstendig 

i løpet av 0,2 sekunder etter at den minste fastsatte påførte kraften er nådd, og døren skal holde seg lukket 

etter at kraften er fjernet. Hull og åpninger utover som følge av at materialer bøyes, er tillatt. 

 ______  
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VEDLEGG XVIII 

Krav til største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt og/eller begrensning av konstruksjonshastighet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til største kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt 

og/eller begrensning av konstruksjonshastighet 

1.1.  Kjøretøyer i den angitte gruppen skal oppfylle kravene til kjøretøyets høyeste hastighet og eventuelt største 

kontinuerlige nominelle effekt eller nettoeffekt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.1.1.  Slike kjøretøyer skal utstyres med innretninger som begrenser kjøretøyets høyeste hastighet som kan oppnås på 

en horisontal, flat og jevn flate, og/eller innretninger som begrenser den største kontinuerlige nominelle effekten 

eller nettoeffekten. 

1.1.2.  Slike innretninger skal fungere etter følgende prinsipper: 

1.1.2.1.  For kjøretøyer med motorer med elektrisk tenning som driver kjøretøyet enten direkte eller gjennom en 

mekanisk eller hydraulisk kraftoverføring: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved å justere to eller flere av følgende: 

– Egenskapene, tidspunktet eller forekomsten av den gnisten som antenner drivstoff-/luft-blandingen i 

sylinderen (sylindrene). 

– Luftmengden som motoren tilføres. 

– Drivstoffmengden som motoren tilføres. 

– Den elektronisk og/eller mekanisk styrte utgangsomdreiningshastigheten til drivverket (clutch, girkasse 

eller differensial). 

1.1.2.1.1.  Justering av tenningsegenskapene for å begrense kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største 

effekt er tillatt bare for (under)gruppe L3e-A3, L4e-A3 og L5e. 

1.1.2.2.  For kjøretøyer med motorer med kompresjonstenning som driver kjøretøyet direkte eller gjennom en mekanisk 

eller hydraulisk kraftoverføring: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved å justere to eller flere av følgende: 

– Luftmengden som motoren tilføres. 

– Drivstoffmengden som motoren tilføres. 

– Den elektronisk og/eller mekanisk styrte utgangsomdreiningshastigheten til drivverket (clutch, girkasse 

eller differensial). 

1.1.2.3.  For kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, herunder kjøretøyer med bare elektrisk 

drift og elektriske hybridkjøretøyer: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses ved hjelp av to eller flere av følgende: 

– Reduksjon av største effekt til én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyet eller omdreinings-

hastigheten slik den oppfattes internt for den elektriske motoren. 

– Reduksjon av største effekt til én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyets faktiske hastighet slik 

den oppfattes helt utenfor den elektriske motoren. 
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– Fysisk begrensning av kjøretøyets hastighet ved hjelp av interne eller eksterne komponenter, for 

eksempel høyeste omdreiningshastighet som en elektrisk motor kan oppnå. 

1.1.2.4.  For kjøretøyer som drives på en annen måte enn oppført ovenfor: 

 Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt skal begrenses på to eller flere forskjellige måter, som i så 

stor grad som mulig skal bygge på ovennevnte prinsipper for justering, reduksjon eller fysisk hastighets-

begrensning. 

1.1.2.5.  Minst to av de begrensningsmetodene som brukes, som nevnt i nr. 1.1.2.1–1.1.2.4, skal virke uavhengig av 

hverandre, være av forskjellig art og ha forskjellig konstruksjonsfilosofi, selv om de kan anvende like elementer 

(f.eks. begge metoder basert på begrepet hastighet som et kriterium, men der den ene anvender måling inni 

motoren, mens den andre anvender måling ved drivverkets girkasse). Dersom én metode ikke virker etter 

hensikten (f.eks. på grunn av ulovlig inngrep), skal det ikke være til hinder for de andre metodenes 

begrensningsfunksjon. I så fall kan største effekt og/eller høyeste hastighet som kan oppnås, være lavere enn 

under normale forhold. 

1.1.3.  Kjøretøyets høyeste hastighet eller største effekt skal ikke begrenses ved hjelp av et mekanisk gassregule-

ringsspjeld eller noe annet mekanisk spjeld som begrenser spjeldets åpning for å begrense motorens luftinntak. 

1.1.4.  Det er forbudt å ha eller bruke andre midler som gjør det mulig for kjøretøyets fører å justere, innstille, velge 

eller endre begrensningen av kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt direkte eller indirekte (f.eks. 

ved en bryter for høyytelseskjøring, en særlig kodet gjenkjennnelsestransponder i tenningsnøkkelen, fysisk eller 

elektronisk innstilling av koplingskabel, en valgmulighet gjennom en elektronisk meny eller en programmerbar 

funksjon i styreenheten). 

2.  Krav til demonstrasjon av typegodkjenning 

2.1.  Alle punkter skal kontrolleres. Kjøretøyprodusenten skal godtgjøre at de særlige kravene i nr. 1.1–1.1.2.5 er 

oppfylt, ved å bevise at to eller flere av de metodene som er gjennomført, ved å integrere særlige innretninger 

og/eller funksjoner i kjøretøyets framdriftssystem sikrer påkrevd største kontinuerlige nominelle effekt eller 

nettoeffekt og/eller begrensning av kjøretøyets høyeste hastighet, og at hver metode gjør dette på en fullstendig 

uavhengig måte. 

2.1.1.  Kjøretøyprodusenten skal klargjøre demonstrasjonskjøretøyet slik at det sikres at det bare brukes én metode 

under typegodkjenningsprøvingen. Den særlige klargjøringen og demonstrasjonsprøvingen av kjøretøyet skal 

utføres i full enighet med den tekniske instansen. 

2.1.2.  Den tekniske instansen kan be om klargjøring og demonstrasjon av ytterligere funksjonsfeil som kan oppstå som 

følge av ulovlige inngrep, og som eventuelt kan forårsake skade på kjøretøyet. 

 ______  
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VEDLEGG XIX 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

1.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til konstruksjonsmessig integritet 

1.1.  Kjøretøyer skal være konstruert slik at de er tilstrekkelig robuste til å tåle beregnet bruk i sin normale levetid, 

idet det tas hensyn til regelmessig og planlagt vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer som er klart og 

utvetydig angitt i bruksanvisningen som fulgte med kjøretøyet. Kjøretøyprodusenten skal framlegge en 

underskrevet erklæring på dette. 

1.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e-A og tråsykler i kjøretøygruppe L1e-B skal være konstruert og oppbygd slik at de 

oppfyller alle krav til styrke og oppbygging i forgafler og rammer som fastsatt i standarden EN 14764:2005, 

som angir sikkerhets- og ytelseskrav med hensyn til konstruksjon, montering og prøving av sykler og 

delenheter beregnet for bruk på offentlig vei. 

1.1.2.  Tråsykler i kjøretøygruppe L1e-B skal ha en masse i driftsferdig stand ≤ 35 kg og skal være utstyrt med pedaler 

som gjør det mulig å drive kjøretøyet utelukkende med førerens beinmuskelkraft. Det skal være mulig å justere 

innstillingen av førerplassen på kjøretøyet for å gi føreren en bedre ergonomisk stilling ved bruk av pedalene. 

Hjelpekraften til framdrift skal komme i tillegg til førerens pedalkraft og skal være høyst fire ganger så stor 

som den faktiske pedalkraften. 

1.2.  Montering og oppbygging av kjøretøyet ved monteringsanlegget/-anleggene, særlig med hensyn til kjøretøyets 

ramme, understell og/eller karosseri og drivverk, skal omfattes av et kvalitetssikringssystem for å sikre at 

viktige mekaniske forbindelser som sveisede og gjengede koplinger, samt andre relevante mekaniske 

egenskaper, kontrolleres etter behov. 

1.2.1.  Kravene i nr. 1.2 skal omfattes av kjøretøyprodusentens forpliktelser vedrørende ordningene for produksjons-

samsvar nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.3.  I samsvar med vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013 skal typegodkjenningsmyndigheten kontrollere at det 

i tilfelle tilbakekalling på grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko på anmodning kan stilles spesifikke analyser av 

kjøretøyets konstruksjon, komponenter og/eller deler til rådighet for godkjenningsmyndigheten og Europakommi-

sjonen omgående ved hjelp av tekniske beregninger, virtuelle prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving. 

1.4.  Det skal ikke gis noen typegodkjenning av kjøretøyet dersom det er grunn til å tvile på at kjøretøyprodusenten 

er i stand til å stille til rådighet analysen nevnt i nr. 1.3. En slik tvil kan knytte seg til tilgjengeligheten eller 

forekomsten av en slik analyse (f.eks. søknad om typegodkjenning for et begrenset parti kjøretøyer fra en ikke-

etablert produsent representert av en part som sannsynligvis ikke har noen nevneverdig tilgang til en slik 

analyse). 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 44/2014 

av 21. november 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets 

oppbygning og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og 

firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler(1), særlig artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 2, 

artikkel 21 nr. 5, artikkel 25 nr. 8, artikkel 33 nr. 6, artikkel 57 

nr. 12 og artikkel 65, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det indre marked omfatter et område uten indre grenser 

der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital er sikret. For dette formål får 

omfattende EU-typegodkjenning og styrket markeds-

overvåkingsordning for kjøretøyer i gruppe L og deres 

systemer, komponenter og tekniske enheter som definert 

i forordning (EU) nr. 168/2013 anvendelse. 

2)  Betegnelsen «kjøretøyer i gruppe L» omfatter en lang 

rekke lette kjøretøytyper med to, tre eller fire hjul, for 

eksempel motordrevne sykler, to- og trehjuls mopeder, 

to- og trehjuls motorsykler, motorsykler med sidevogn 

og kjøretøyer med fire hjul (firehjuls motorsykler), så 

som veigående firehjuls motorsykler, terrenggående 

kjøretøyer og mopedbiler. 

3)  Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen De 

forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 

overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske 

krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 31. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på 

Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om 

fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og 

til utstyr og deler som kan monteres og/eller benyttes på 

kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av 

godkjenning gitt på grunnlag av disse krav (revidert 

overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

kan monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, 

samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning 

gitt på grunnlag av disse krav (revidert overenskomst 

av 1958). 

4)  Produsentene søker om typegodkjenning av kjøretøyer i 

gruppe L og deres systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter i samsvar med forordning (EU) 

nr. 168/2013. I unionsregelverket er de fleste av kravene 

til kjøretøydeler overført fra tilsvarende UN-ECE-

reglementer. UN-ECE-reglementene blir hele tiden 

endret i samsvar med den tekniske utviklingen, og de 

respektive unionsforordningene må derfor ajourføres 

regelmessig. For å unngå slik overlapping har 

høynivågruppen CARS 21 anbefalt å erstatte en rekke 

unionsdirektiver med innarbeiding og obligatorisk 

anvendelse av tilsvarende UN-ECE-reglementer i 

unionsretten, som nevnt i vedlegg I. 

5)  Muligheten til å anvende UN-ECE-reglementer i 

henhold til unionsregelverk som fastsetter innarbeiding 

av slike UN-ECE-reglementer med sikte på EU-

typegodkjenning av kjøretøyer, er fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. I henhold til nevnte forordning skal 

typegodkjenning i samsvar med UN-ECE-reglementer 

som får obligatorisk anvendelse, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte forordning og 

dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

6)  UN-ECE-reglement nr. 10 om elektromagnetisk kompa-

tibilitet (EMC) bør gjøres obligatorisk og erstatte 

kapittel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF 

av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 

2020/EØS/18/11 
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motorvogner med to eller tre hjul(1), slik at kjøretøyer 

bare behøver å oppfylle ett sett krav til elektromagnetisk 

kompatibilitet som godtas over hele verden av partene i 

overenskomsten av 1958. UN-ECE-reglement nr. 62 om 

beskyttelse mot uvedkommende bruk bør gjøres 

obligatorisk og erstatte rådsdirektiv 93/33/EØF av 

14. juni 1993 om sikringsinnretninger mot uved-

kommendes bruk av motorvogner med to eller tre hjul(2) 

med samme mål om gjensidig anerkjennelse mellom 

partene i overenskomsten av 1958. 

7)  Obligatorisk anvendelse av UN-ECE-reglementer bidrar 

til å hindre overlapping ikke bare av tekniske krav, men 

også av sertifiseringsmessige og administrative fram-

gangsmåter. Dessuten kan typegodkjenning som bygger 

direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre 

markedsadgangen i tredjestater, særlig i de statene som 

er avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, 

og på den måten øke konkurranseevnen til industrien i 

Unionen. 

8)  I samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 168/2013 kan kjøretøyer i gruppe L og systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er 

omfattet av nevnte forordning, ikke bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i 

medlemsstatene med mindre de overholder bestemmel-

sene i nevnte forordning. 

9)  Krav til funksjonssikkerhet eller miljøprestasjon 

medfører at det kreves begrensninger med hensyn til 

inngrep på visse kjøretøytyper i gruppe L. For at de ikke 

skal hindre eierens vedlikehold og reparasjon av 

kjøretøyet, bør slike begrensninger strengt begrenses til 

inngrep som i betydelig grad endrer kjøretøyets 

prestasjon og utslipp av forurensende stoffer, støyutslipp 

og funksjonssikkerhet på en skadelig måte. Siden 

skadelige inngrep påvirker begge disse områdene, bør 

det i denne delegerte rettsakten om kjøretøyets 

oppbygning fastsettes detaljerte krav til framdrifts-

systemet og krav for å forhindre ulovlige inngrep på 

støyreduksjonssystemet. 

10)  Undergruppe L6e-A (lette, veigående firehjuls 

motorsykler), L7e-A (tunge, veigående firehjuls 

motorsykler) og L7e-B (tunge, terrenggående firehjuls 

motorsykler) er kjøretøyer med høyt tyngdepunkt i 

forhold til deres bredde og akselavstand. De kan 

konfigureres på flere måter til transport av last og 

passasjerer, og de kan brukes i terrenget. Flere kriterier 

for statisk sidestabilitet bør fastsettes og innarbeides i 

vedlegg XI om masser og dimensjoner på grunn av 

  

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. 

(2) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 32. 

betydningen av kjøretøyets stabilitet dersom det velter 

mens det brukes i terrenget. Vippeplattformens 

krengevinkel (TTA) og koeffisienten for sidestabilitet 

(Kst) anvendes som indikatorer for statisk stabilitet. 

Koeffisienten for sidestabilitet er en tredimensjonal 

statisk måling og fungerer som en indikator for 

kjøretøyets stabilitet i flatt terreng, mens prøvingen på 

vippeplattform simulerer et kjøretøy som kjører i en 

skråning, og prøver dets statiske stabilitet i lengde-

retningen. Kjøretøyets tilstand ved disse statiske 

prøvingene måles på kjøretøyer i gruppe L6e-A, L7e-A 

og L7e-B i driftsklar stand uten last samt under både 

lastede og ulastede forhold. Dessuten bør kjøretøyet 

være oppbygd ved at kjøretøyets masser og dimensjoner 

er konstruert slik at minste krengningsstabilitet ove-

rholdes. Tilhørende prøving bør være representativ for et 

fullt lastet kjøretøy som kjører direkte oppover eller 

nedover en bratt helling. 

11)  Egendiagnosesystemer (OBD) er avgjørende for effektiv 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Nøyaktig 

diagnose gjør at reparatøren raskt kan identifisere 

hvilken minste utskiftbare enhet som må repareres eller 

skiftes ut. For å kunne følge den raske tekniske 

utviklingen på området for kontroll av framdrifts-

systemer bør listen over innretninger som overvåkes 

med henblikk på svikt i strømkretser, gjennomgås i 

2017. Innen 1. januar 2018 bør det fastsettes om 

eventuelle identifiserte ytterligere innretninger og 

funksjonsfeil bør tilføyes på listen oppført i tillegg 2 til 

vedlegg XII for å gi medlemsstatene, kjøretøy-

produsentene, deres leverandører og reparasjons-

industrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg før OBD II-

systemet trer i kraft. 

12)  OBD I-systemet, som er obligatorisk fra og med 2016, 

bør ikke forplikte produsentene til å endre maskinvaren 

for påfylling av drivstoff, og bør ikke pålegge montering 

av elektronisk forgasser eller elektronisk drivstoffinns-

prøyting, forutsatt at kjøretøyet oppfyller kravene 

fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerte 

rettsakter. Oppfyllelse av OBD I-systemets krav krever 

at dersom drivstofftilførsel, gnistdannelse eller inn-

sugingsluft styres elektronisk, skal de aktuelle inntaks- 

og/eller utførselskretsene overvåkes, begrenset til de 

delene som er oppført i tillegg 2 til vedlegg XII. Dersom 

for eksempel en motorsykkel er utstyrt med en mekanisk 

aktivert forgasser, men samtidig med elektronisk styrt 

gnistdannelse, skal de primære tennspolekretsene 

overvåkes. For en mekanisk forgasser utstyrt med en 

gasspjeldposisjonsføler som gir et kretsløpssignal til 

PCU/ECU for å bestemme motorbelastningen, som 

deretter anvendes til elektronisk styring av gnist-

dannelsen, kreves overvåking av dette kretsløpet for 

posisjonsføleren for gasspedal. Andre følere og/eller 

aktuatorkretser oppført i nr. 3.3.5 og 3.3.6 i vedlegg XII 

må også overvåkes, selv om de ikke direkte brukes til å 

styre drivstofftilførsel, gnistdannelse eller inntaksluft. Et 

eksempel på et slikt tilfelle ville være kretsene for 
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hjulhastighetsfølere dersom kjøretøyets hastighet blir 

beregnet i PCU/ECU ut fra hjulets omdreinings-

hastighet, som deretter brukes til å kontrollere 

motorsykkelens miljøprestasjon, eller til å aktivere en 

standardinnstilling som reduserer dreiemomentet. 

13)  Ubegrenset tilgang til opplysninger om reparasjon av 

kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes 

til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv 

konkurranse på markedet for informasjonstjenester som 

gjelder reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, er 

nødvendig for å forbedre det indre markeds virkemåte, 

særlig med hensyn til det frie varebyttet, etablerings-

adgangen og adgangen til å yte tjenester. En stor andel 

av slike opplysninger er knyttet til egendiagnose-

systemer (OBD-systemer) og deres samvirking med 

andre kjøretøysystemer. Det bør fastsettes tekniske 

spesifikasjoner som produsentenes nettsteder bør følge, 

sammen med målrettede tiltak for å sikre rimelig tilgang 

for små og mellomstore bedrifter (SMB). Felles 

standarder avtalt med berørte parter kan lette 

informasjonsutvekslingen mellom produsenter og 

tjenesteytere. Det er derfor hensiktsmessig at 

produsentene bruker de tekniske spesifikasjonene i 

OASIS-formatet, og at Kommisjonen i god tid ber Den 

europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den 

internasjonale standardiseringsorganisasjon om å utvikle 

dette formatet til en standard med sikte på å erstatte 

OASIS-formatet. 

14)  For å bygge videre på den harmoniserte strategien for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer (RMI) på alle sektorer av typegodkjennings-

regelverket som er omhandlet i kapittel XV i forordning 

(EU) nr. 168/2013, hvis bestemmelser følger av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009(1) og (EF) nr. 715/2007(2), bør bestemmel-

sene om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold angitt i gjennomføringsforordningen til 

forordning (EF) nr. 595/2009 og (EF) nr. 715/2007, 

nemlig kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(3), 

overføres til denne forordning og tilpasses til 

spesifikasjonene på sektoren for kjøretøyer i gruppe L. 

  

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 

20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn 

til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 

6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer (EFT L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring og endring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp 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). 

15)  Særlig bør det vedtas særlige framgangsmåter for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer når det gjelder etappevis typegodkjenning. 

Det bør også vedtas særlige krav til og framgangsmåter 

for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlike-

hold av kjøretøyer når det gjelder kundetilpasning og 

produksjon av kjøretøyer i små serier. 

16)  For å kunne unngå at gjennomføringen av bestemmel-

sene om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold pålegger kjøretøyprodusentene en for stor 

byrde på kort sikt med hensyn til visse systemer som 

overføres fra gamle til nye kjøretøytyper, bør det 

innføres en uttømmende liste over visse begrensede 

unntak fra de alminnelige bestemmelsene om tilgang 

til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer på den uttømmende listen 

oppført i denne forordning. 

17)  Ved undersøkelse av de viktigste politikkområdene 

som påvirker konkurranseevnen til den europeiske 

bilindustrien, ble høynivågruppen CARS 21 enige om 

en rekke anbefalinger rettet mot å forbedre industriens 

globale konkurranseevne og sysselsetting, samtidig 

som ytterligere framgang opprettholdes med hensyn til 

sikkerhet og miljøprestasjon, som ble offentliggjort i 

en rapport fra Kommisjonen i 2006 med tittelen 

«CARS 21: Konkurransedyktige rammeregler for 

motorvogner i det 21. århundre». På området for 

forenkling foreslo høynivågruppen blant annet to 

lovgivningsmessige tiltak som innfører en mulighet for 

at produsentene selv kan foreta godkjenningsprøving, 

dvs. bli utpekt som teknisk instans («egenprøving»), 

og muligheten til å bruke datasimulering i stedet for 

fysisk prøving («virtuell prøving»). Denne forordning 

bør derfor fastsette de detaljerte vilkårene for virtuell 

prøving og egenprøving som nevnt i artikkel 32, 64 og 

65 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

18)  Datastøttede teknikker, særlig datastøttet konstruksjon, 

brukes i stor utstrekning gjennom hele den tekniske 

prosessen, fra konstruksjonstegning og utforming av 

deler og utstyr til styrkeanalyse og dynamisk analyse av 

enheter og definisjon av produksjonsmåter. Tilgjengelig 

programvare muliggjør bruk av virtuelle prøvings-

metoder basert på slike teknikker, og høynivågruppen 

CARS 21 utpekte teknikkene som en metode for å senke 
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produsentenes kostnader ved ikke lenger å kreve at de 

skulle bygge prototyper med tanke på typegodkjenning. 

Produsenter som ikke ønsker å benytte seg av virtuelle 

prøvingsmetoder, bør ha mulighet til å fortsette å bruke 

eksisterende fysiske prøvingsmetoder. 

19)  Typegodkjenningsprøvinger foretas av tekniske 

instanser som er behørig meddelt Kommisjonen av 

typegodkjenningsmyndighetene i medlemsstatene etter 

at deres ferdighet og kompetanse er vurdert i henhold til 

relevante internasjonale standarder. Disse standardene 

inneholder de kravene som er nødvendige for at en 

produsent eller en underleverandør som handler på 

dennes vegne, skal kunne utpekes som teknisk instans 

av godkjenningsmyndigheten som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF(1) 

(rammedirektivet). For å hindre mulige inter-

essekonflikter bør imidlertid produsentenes ansvars-

områder angis. I tillegg bør det klargjøres på hvilke 

vilkår en produsent kan la underleverandører foreta 

prøvinger. 

20)  Et av de viktigste kjennetegnene ved EU-typegod-

kjenningsordningen er det høye tillitsnivået som må 

finnes mellom godkjenningsmyndigheten og de 

tekniske instansene den har utpekt. Det er derfor viktig 

å sikre at informasjonsutvekslingen mellom de 

tekniske instansene og godkjenningsmyndigheten er 

preget av åpenhet og klarhet. 

21)  En virtuell prøvingsmetode bør gi like pålitelige 

resultater som en fysisk prøving. Det bør derfor 

fastsettes relevante vilkår for å sikre at produsenten som 

fungerer som intern teknisk instans, en underleverandør 

som handler på vegne av produsenten, eller den tekniske 

instansen kan validere de matematiske modellene som er 

brukt, på riktig måte. 

22)  Samsvarskontroll av kjøretøyer, komponenter eller 

separate tekniske enheter gjennom hele produksjons-

prosessen er en viktig del av EU-typegodkjennings-

prosessen. Disse samsvarskontrollene utføres ved å 

foreta fysiske prøvinger av kjøretøyer, komponenter 

eller separate tekniske enheter som tas fra produksjons-

linjen. Virtuelle metoder bør ikke være tillatt med 

henblikk på prøving av produksjonssamsvar, selv om de 

er brukt til typegodkjenningsformål. 

23)  Denne forordning bør få anvendelse fra og med 

anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 168/2013. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 

om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF (EFT L 124 av 9.5.2002, 

s. 1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav 

og prøvingsmetoder med hensyn til oppbygging av kjøretøyer 

og allmenne krav til godkjenning av kjøretøyer i gruppe L 

samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter som 

er beregnet på slike kjøretøyer, i samsvar med forordning 

(EU) nr. 168/2013, og det fastsettes en liste over UN-ECE-

reglementer og endringer i disse. 

2.  Dessuten fastsettes prestasjonsstandarder for tekniske 

instanser og framgangsmåter for vurdering av dem. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «tiltak mot ulovlige inngrep» en rekke tekniske krav og 

spesifikasjoner hvis mål er i den grad det er mulig, å 

forhindre ulovlige endringer av kjøretøyets framdrifts-

system som kan sette funksjonssikkerheten i fare, særlig 

ved å øke kjøretøyets ytelse og skade miljøet, og som ikke 

tillatt i henhold til vedlegg II, 

2) «innsugingskanal» kombinasjonen av innsugingsport og 

innsugingsrør, 

3) «innsugingsport» åpningen for inntak av luft i sylinderen, 

topplokket eller veivhuset, 

4) «innsugingsrør» en del som forbinder forgasseren eller 

luftkontrollsystemet og sylinderen, topplokket eller 

veivhuset, 

5) «innsugingsanlegg» kombinasjonen av innsugingskanal 

og innsugingslyddemper, 

6) «eksosanlegg» kombinasjonen av eksosrøret, ekspan-

sjonskammeret, lydpotten og den eller de forurensnings-

reduserende innretningene, 

7) «spesialverktøy» verktøy i forbindelse med innretninger 

mot ulovlige inngrep som er gjort tilgjengelig bare for 

distributører som er godkjent av kjøretøyprodusenten, og 

ikke for allmennheten,  
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8) «gnistdannelse i tenningssystemet» alle egenskaper for 

gnisten som dannes i tenningssystemet til en motor med 

elektrisk tenning (PI) som brukes til å antenne blandingen 

av luft og drivstoff, herunder tidspunkt, nivå og 

innstilling, 

9) «drivstofftilførselssystem» komponenter med inn-

retninger for oppbevaring av drivstoff, blanding av luft/ 

drivstoff eller innsprøyting samt alt imellom dette, 

10) «produksjonssamsvar» evnen til å sikre at hver 

produktserie som produseres, er i samsvar med spesifika-

sjonen og oppfyller kravene til prestasjon og merking i 

typegodkjenningen, 

11) «kvalitetsstyringssystem» en rekke elementer som er 

knyttet til hverandre eller påvirker hverandre gjensidig, 

og som organisasjoner bruker til å styre og kontrollere 

hvordan kvalitetspolitikk gjennomføres og kvalitetsmål 

oppnås, 

12) «revisjon» en prosess for innsamling av dokumentasjon 

som brukes til å evaluere hvor godt revisjonskriteriene 

anvendes for å oppnå objektivitet, upartiskhet og 

uavhengighet, og håndteres i en systematisk og 

dokumentert revisjonsprosess, 

13) «korrigerende tiltak» en problemløsende prosess i 

kvalitetsstyringsprosessen, der det treffes etterfølgende 

tiltak for å fjerne årsakene til manglende samsvar eller 

uønskede situasjoner, og som er utformet for å hindre at 

de oppstår igjen, 

14) «sertifisering» en attestering fra et nasjonalt akkredite-

ringsorgan om at en organisasjon oppfyller kravene 

fastsatt i harmoniserte standarder og, dersom det er 

relevant, eventuelle tilleggskrav, herunder dem som er 

fastsatt i relevante sektorordninger, for å utøve en bestemt 

samsvarsvurderingsvirksomhet, 

15) «kopling for kjøretøy i gruppe L» alle deler og 

innretninger som er montert på rammene, lastbærende 

deler av karosseriet og understellet på kjøretøyer som 

brukes til å kople sammen trekkvogner og tilhengere, 

herunder faste eller avtakbare deler for festing, justering 

eller betjening av koplingene, 

16) «koplingskule og trekkbeslag» en kopling som benytter 

en kuleformet innretning og et beslag montert på et 

kjøretøy i gruppe L for tilkopling av en tilhenger ved 

hjelp av en kulekopling, 

17) «kulekopling» en mekanisk kopling på draget til 

tilhengere for tilkopling til en koplingskule på kjøretøy i 

gruppe L, 

18) «koplingspunkt» forbindelsespunktet mellom koplingen 

på en tilhenger og koplingen på en trekkvogn, 

19) «sekundær kopling» en tilkoplingsinnretning som dersom 

hovedkoplingen frakoples, sikrer at tilhengeren fortsatt er 

tilkoplet trekkvognen, og som kan opprettholde en viss 

styring, 

20) «platekant» omrisset av en plate som dersom den var flat 

og rektangulær, ville ha fire klart identifiserbare kanter og 

ha en samlet materialtykkelse på høyst 10 mm, 

21) «skaft» enhver utstikkende del eller annen del som synes 

å ha en rund eller tilnærmet rund form, herunder bolt- og 

skruehoder, med en forholdsvis konstant diameter og med 

en fri ende som kan berøres, 

22) «maskestørrelse» antall åpninger per (lineær) tomme 

netting, 

23) «lasteplattform» en plattform festet til konstruksjonen på 

kjøretøyet i gruppe L for frakt av last, 

24) «standardutstyr» den grunnleggende konfigurasjonen for 

et kjøretøy som er utstyrt med alle innretninger som 

kreves i henhold til de rettsaktene som er nevnt i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 168/2013, herunder alle 

innretninger som er montert uten at det gir opphav til 

ytterligere spesifikasjoner for konfigurasjons- eller 

utstyrsnivå, 

25) «tilleggsutstyr» innretninger som ikke inngår i 

standardutstyret og kan være montert på et kjøretøy på 

produsentens ansvar, 

26) «tilleggsutstyrets masse» massen av det utstyret som kan 

monteres på kjøretøyet i tillegg til standardutstyret, i 

samsvar med produsentens spesifikasjoner, 

27) «koplingens masse» massen av koplingen og de delene 

som er nødvendig for fastgjøring av koplingen til 

kjøretøyet, 

28) «største teknisk tillatte masse på koplingspunktet» den 

massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale 

belastning på koplingspunktet (verdien «S» eller «U») på 

en trekkvogn, på grunnlag av koplingens og trekkvognens 

konstruksjonsegenskaper, 

29) «faktisk masse» i forbindelse med et kjøretøy, massen i 

driftsferdig stand som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 pluss førerens masse (75 kg) pluss massen 

av lagringsenheten for alternativt drivstoff, dersom slik 

finnes, pluss massen av eventuelt tilleggsutstyr som er 

montert på et bestemt kjøretøy,  
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30) «største teknisk tillatte totalmasse» (M) den største 

massen tildelt til et kjøretøy på grunnlag av dets 

konstruksjonsegenskaper og beregnede ytelse, 

31) «største teknisk tillatte trekkbare masse (TM)» den største 

massen som kan trekkes av en trekkvogn, 

32) «aksel» den felles omdreiningsaksen til to eller flere hjul 

enten de er motordrevet eller dreier fritt, og uansett om de 

er i ett eller flere segmenter som befinner seg i samme 

plan, vinkelrett på kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, 

33) «største teknisk tillatte masse på akselen» (m) den massen 

som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastningen 

som overføres til bakken av hjulene på akselen, på 

grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjonsegen-

skaper og den beregnede ytelsen, 

34) «nyttelastmasse» forskjellen mellom største teknisk 

tillatte totalmasse og kjøretøyets faktiske masse, 

35) «plan i lengderetningen» et vertikalplan som går parallelt 

med kjøretøyets fartsretning rett forover, 

36) «utslippskontrollsystem» den elektroniske motor-

styreenheten og alle de utslippsrelaterte delene i et eksos- 

eller fordampingsanlegg som gir signaler til eller mottar 

signaler fra denne styreenheten, 

37) «feilindikator» en synlig eller hørbar indikator som 

tydelig informerer føreren av kjøretøyet i tilfelle 

funksjonssvikt som nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) 

nr. 168/2013, 

38) «funksjonssvikt» en feil ved en komponent eller et 

system som medfører at utslippene overskrider OBD-

grenseverdiene fastsatt i del B i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013, eller aktiverer en driftsmåte som i 

vesentlig grad reduserer motorens dreiemoment eller 

medfører at OBD-systemet ikke kan oppfylle de 

grunnleggende kravene til overvåking angitt i 

vedlegg XII, 

39) «sekundærluft» luft som tilføres eksosanlegget ved hjelp 

av en pumpe eller en sugeventil eller på annen måte for å 

bidra til oksidasjonen av HC og CO i eksosen, 

40) «feiltenning» manglende forbrenning i sylinderen på en 

motor med elektrisk tenning som følge av manglende 

gnistdannelse, gal drivstoffdosering, dårlig kompresjon 

eller andre årsaker, 

41) «type I-prøving» relevant kjøresyklus som brukes til 

utslippsgodkjenning, 

42) «kjøresyklus» en prøvingssyklus som innebærer start av 

motoren, en kjøremåte der en eventuell funksjonssvikt vil 

bli oppdaget, og stans av motoren, 

43) «oppvarmingssyklus» at kjøretøyet kjøres slik at 

kjølevæskens temperatur stiger med minst 22 K etter start 

av motoren til minst 343,2 K (70 °C), 

44) «drivstoffjustering» tilbakekoplet justering av den 

grunnleggende drivstoffdoseringen, 

45) «kortsiktig drivstoffjustering» viser til dynamisk eller 

momentan justering av den grunnleggende drivstoff-

doseringen, 

46) «langsiktig drivstoffjustering» langt mer gradvise 

justeringer av drivstoffkalibreringen som utligner ulikheter 

mellom kjøretøyer og de gradvise endringene som finner 

sted over tid, 

47) «beregnet belastning» den aktuelle luftstrømmen dividert 

med den maksimale luftstrømmen, der den maksimale 

luftstrømmen korrigeres for høyde over havet dersom 

denne er kjent. Denne definisjonen gir et dimensjonsløst 

tall som ikke er motorspesifikt, og gir serviceteknikeren 

en antydning om hvor stor del av motorkapasiteten som 

utnyttes (med 100 % som verdi for helt åpent gasspjeld), 

48) «fast standardinnstilling for utslippsnivå» et tilfelle der 

motorens styreenhet permanent skifter til en stilling som 

er uavhengig av inngangssignalet fra en komponent eller 

et system som svikter, dersom en slik svikt ville føre til at 

kjøretøyets utslipp ville overskride grenseverdiene angitt 

i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, 

49) «kraftuttak» et uttak drevet av motoren, beregnet på å 

drive tilleggsutstyr montert i kjøretøyet, 

50) «tilgang til OBD» tilgang til alle utslipps- og sikkerhets-

relaterte egendiagnosedata, herunder alle feilkoder som er 

nødvendige for inspeksjon, diagnose, vedlikehold eller 

reparasjon av miljø- eller funksjonssikkerhetsrelaterte deler 

av kjøretøyet, via serieporten på det standardiserte uttaket 

for diagnoseverktøy, i samsvar med nr. 3.12 i tillegg 1 til 

vedlegg XII, 

51) «ubegrenset tilgang til OBD-systemet» 

a)  tilgang som ikke forutsetter en tilgangskode som bare 

kan fås fra produsenten, eller en lignende innretning, 

eller 

b)  tilgang som gjør det mulig å vurdere de avleste dataene 

uten at det er nødvendig med særlige dekodings-

opplysninger, med mindre disse opplysningene er 

standardisert, 

52) «standardiserte data» at alle datastrømopplysninger, 

herunder alle anvendte feilkoder, avleses bare i samsvar 

med industristandarder som gjennom en klar definisjon 

av formatet og de tillatte mulighetene fastsetter størst 
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mulig harmonisering i industrien for kjøretøyer i gruppe 

L, og hvis bruk er uttrykkelig tillatt i henhold til denne 

forordning, 

53) «mangel» med hensyn til et kjøretøys OBD-system, et 

forhold der inntil to separate komponenter eller systemer 

som overvåkes, har midlertidige eller varige driftsegen-

skaper som svekker en ellers effektiv OBD-overvåking 

eller ikke oppfyller alle de andre detaljkravene til OBD-

systemet, 

54) «vesentlig reduksjon av framdriftsmoment» et fram-

driftsmoment som er mindre enn eller lik 90 % av 

framdriftsmomentet i normal driftsmåte, 

55) «mønstret nettingflate» en flate som består av et mønster, 

for eksempel runde, ovale, rombeformede, rektangulære 

eller kvadratiske huller som er spredt jevnt utover med 

høyst 15 mm avstand, 

56) «grillflate» en flate som består av parallelle stenger som 

er spredt jevnt utover med en innbyrdes avstand på høyst 

15 mm, 

57) «nominell flate» en teoretisk perfekt geometrisk flate, 

uten at ujevnheter som forhøyninger eller fordypninger 

tas i betraktning, 

58) «helling» vinkelavvik i grader i forhold til vertikalplanet, 

59) «kundetilpasning» enhver endring av et kjøretøy, et 

system, en komponent eller en separat teknisk enhet som 

gjøres på forespørsel fra en kunde, og som krever 

godkjenning, 

60) «overføringssystem» et system som definert i artikkel 3 

nr. 15 i forordning (EU) nr. 168/2013 som overføres fra 

en gammel til en ny kjøretøytype, 

61) «parkeringsstøtte» en innretning som er solid festet til 

kjøretøyet, og som kan holde kjøretøyet i tilsiktet 

parkeringsstilling når føreren har satt det fra seg uten 

tilsyn, 

62) «sidestøtte» en parkeringsstøtte som, når den er trukket ut 

eller skjøvet ned i bruksstilling, støtter kjøretøyet på bare 

én side, mens begge hjulene er i kontakt med bakken, 

63) «midtstøtte» en parkeringsstøtte som, når den er skjøvet 

ned i bruksstilling, støtter kjøretøyet ved å sørge for én 

eller flere kontaktflater mellom kjøretøyet og bakken på 

begge sider av kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

64) «helling i sideretningen» hellingsgraden til siden uttrykt i 

prosent for den faktiske støtteflaten, der linjen som 

dannes av skjæringspunktet mellom kjøretøyets midtplan 

i lengderetningen og støtteflaten, er vinkelrett på linjen 

med størst helling, 

65) «helling i lengderetningen» hellingsgraden forover og 

bakover uttrykt i prosent for den faktiske støtteflaten, der 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen er parallelt med og 

dermed på linje med linjen med størst helling, 

66) «bruksstilling» for en parkeringsstøtte at støtten er trukket 

ut eller åpnet og satt i tilsiktet stilling for parkering, 

67) «kjørestilling» for en parkeringsstøtte at støtten er 

oppslått eller lukket og satt i stilling for kjøring. 

KAPITTEL II 

PRODUSENTENES FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 

OPPBYGGING AV KJØRETØYER 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med 

oppbygging av kjøretøyer 

1.  For å oppfylle kravene til oppbygging av kjøretøyer som 

fastsatt i artikkel 18 i og vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal produsentene utstyre kjøretøyer i gruppe L 

med systemer, komponenter og separate tekniske enheter med 

påvirkning på funksjonssikkerheten og miljøytelsen som er 

konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk 

og når det vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, 

oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med 

prøvingsmetodene. 

2.  I samsvar med artikkel 6–20 skal produsentene ved hjelp 

av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at kjøretøyene i gruppe L som 

gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i 

Unionen, oppfyller kravene til oppbygging i kapittel III i 

forordning (EU) nr. 168/2013, og oppfyller de detaljerte 

tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene 

fastsatt i artikkel 6–20 i denne forordning. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler og utstyr som 

gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, 

oppfyller de relevante kravene i forordning (EU) nr. 168/2013, 

som angitt i de detaljerte tekniske kravene og prøvings-

metodene nevnt i denne forordning. Et godkjent kjøretøy i 

gruppe L utstyrt med en slik reservedel eller slikt utstyr skal 

oppfylle de samme prøvingskravene og grenseverdiene for 

ytelse som et kjøretøy som er utstyrt med en original del eller 

originalt utstyr som oppfyller holdbarhetskravene til og med 

dem som er fastsatt i artikkel 22 nr. 2 og artikkel 23 og 24 i 

forordning (EU) nr. 168/2013.  
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4.  Produsentene skal også sikre at framgangsmåtene for 

typegodkjenning for å kontrollere produksjonssamsvar følges 

med hensyn til de detaljerte kravene til oppbygging av 

kjøretøyer fastsatt i artikkel 33 i forordning (EU) nr. 168/2013 

og de detaljerte tekniske kravene i denne forordning. 

5.  Produsentene skal eventuelt framlegge for godkjennings-

myndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å 

hindre ulovlige inngrep i styringssystemet for fram-

driftssystemet, herunder datamaskiner for utslippskontroll og 

kontroll av funksjonssikkerhet. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

1.  UN-ECE-reglementene og endringene av disse angitt i 

vedlegg I til denne forordning får anvendelse på typegod-

kjenning. 

2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på 

høyst 25 km/t skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-

reglementer som får anvendelse på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet på over 25 km/t. 

3.  Henvisninger til kjøretøygruppe L1, L2, L3, L4, L5, L6 og 

L7 i UN-ECE-reglementene skal forstås som henvisninger til 

henholdsvis kjøretøygruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og 

L7e i henhold til denne forordning, herunder eventuelle 

undergrupper. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner for krav til oppbygging av 

kjøretøyer og prøvingsmetoder 

1.  Prøvingsmetodene som gjelder oppbygging av 

kjøretøyer, skal utføres i samsvar med prøvingskravene 

fastsatt i denne forordning. 

2.  Prøvingsmetodene skal utføres eller skje i påsyn av 

godkjenningsmyndigheten, eller dersom dette er godkjent av 

godkjenningsmyndigheten, av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres 

til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 32 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

Artikkel 6 

Krav som får anvendelse på tiltak for å forhindre ulovlige 

inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på tiltak for 

å forhindre ulovlige inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet nevnt i vedlegg II (C1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 7 

Krav som får anvendelse på framgangsmåter for 

typegodkjenning 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

framgangsmåter for typegodkjenning nevnt i vedlegg II (C2) 

til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 8 

Krav som får anvendelse på produksjonssamsvar 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

produksjonssamsvar nevnt i vedlegg II (C3) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav som får anvendelse på koplinger og fester 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

koplinger og fester nevnt i vedlegg II (C4) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav som får anvendelse på sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk nevnt i 

vedlegg II (C5) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne 

forordning. 

Artikkel 11 

Krav som får anvendelse på elektromagnetisk 

kompatibilitet (EMC) 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) nevnt i vedlegg II 

(C6) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav som får anvendelse på utstikkende deler 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

utstikkende deler nevnt i vedlegg II (C7) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg VIII til denne forordning.  
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Artikkel 13 

Krav som får anvendelse på oppbevaring av drivstoff 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

oppbevaring av drivstoff nevnt i vedlegg II (C8) til forordning 

(EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav som får anvendelse på lasteplattformer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

lasteplattformer nevnt i vedlegg II (C9) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav som får anvendelse på masser og dimensjoner 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på masser 

og dimensjoner nevnt i vedlegg II (C10) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 16 

Krav som får anvendelse på funksjonelle aspekter ved 

egendiagnosesystemer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer nevnt i 

vedlegg II (C11) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII til denne 

forordning. 

Artikkel 17 

Krav som får anvendelse på fastholdingsinnretninger og 

fotstøtter for passasjerer 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer nevnt i 

vedlegg II (C12) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres 

og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIII til denne 

forordning. 

Artikkel 18 

Krav som får anvendelse på monteringssted for 

kjennemerke 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

monteringssted for kjennemerke nevnt i vedlegg II (C13) til 

forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Krav som får anvendelse på tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på tilgang 

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold nevnt i vedlegg 

II (C14) til forordning (EU) nr. 168/2013, skal utføres og 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav som får anvendelse på parkeringsstøtter 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på 

parkeringsstøtter nevnt i vedlegg II (C15) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal utføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg XVI til denne forordning. 

KAPITTEL III 

FORPLIKTELSER OG KRAV SOM GJELDER TEKNISKE 

INSTANSER 

Artikkel 21 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

Tekniske instanser skal overholde kvalitetsstandardene og 

framgangsmåten for vurdering av tekniske instanser nevnt i 

vedlegg II (C16) til forordning (EU) nr. 168/2013, som skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Tillatelse til egenprøving 

Egenprøvingen av interne tekniske instanser nevnt i artikkel 

64 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal utføres bare 

dersom det er tillatt i henhold til vedlegg III til denne 

forordning. 

KAPITTEL IV 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 23 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter 

I samsvar med artikkel 18, 25 og 33 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 og med virkning fra datoene fastsatt i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 168/2013 skal nasjonale myndigheter 

med hensyn til nye kjøretøyer som ikke er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 168/2013 og denne forordning, anse at 

samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige for formålene i 

artikkel 43 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013, og skal med 

begrunnelse i utslipp, drivstoff- eller energiforbruk eller de 

gjeldende kravene til funksjonssikkerhet eller oppbygging av 

kjøretøyer forby at slike kjøretøyer gjøres tilgjengelige på 

markedet, registreres eller tas i bruk. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse 

UN-ECE-

reglement nr. 
Emne Endringsserie EUT-henvisning Gyldighetsområde 

10 Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 

04 EUT L 254 av 20.9.2012, 

s. 1 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

62 Beskyttelse mot uvedkommendes 

bruk 

00 EUT L 89 av 27.3.2013, 

s. 37 

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 

L6e og L7e 

Forklarende merknad: 

Det at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. For visse komponenter er 

det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til denne forordning. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Krav som får anvendelse på tiltak for å forhindre ulovlige inngrep (tiltak mot ulovlige inngrep) på 

framdriftssystemet 

1. Formål og virkeområde 

1.1.  Tiltakene mot ulovlige inngrep har som formål å motvirke skadelige endringer av kjøretøyets fram-

driftssystem med ugunstige virkninger på funksjonssikkerheten og/eller miljøet. 

1.2.  Tiltakene skal omfatte særlige krav til merking på kjøretøyet med hensyn til største effekt, kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet og lydnivået når kjøretøyet er stillestående, på det lovfestede kjennemerket nevnt i 

artikkel 39 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013. Den særlige merkingen av originale og ikke-originale 

komponents, separate tekniske enheter, deler og utstyr som påvirker miljøprestasjonen og framdriftssystemets 

ytelse samt funksjonssikkerheten, skal være i samsvar med artikkel 39 nr. 2 og 3 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 for at tilsynsmyndighetene skal kunne kontrollere hvorvidt deler og utstyr som er montert på et 

kjøretøy i bruk, er hensiktsmessige for det typegodkjente kjøretøyet. 

1.3.  Virkeområde 

Alle kjøretøyer i gruppe L nevnt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, unntatt kjøretøyer i 

(under)gruppe L3e-A3, L4e-A3 og L5e. 

2. Allmenne krav 

2.1.  Produsenten skal sikre at godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen får de opplysningene som er 

nødvendige, og eventuelt nødvendige kjøretøyer, framdriftssystemer, komponenter og separate tekniske 

enheter som gjør at de kan kontrollere at kravene i dette vedlegg er oppfylt. 

2.2.  Produsenten skal i søknaden om typegodkjenning erklære sin forpliktelse til ikke å markedsføre utskiftbare 

komponenter som kan muliggjøre en økning av framdriftsenhetens ytelse som gjelder for den aktuelle 

(under)gruppen. 

2.3.  Utbyttbarhet av ikke-identiske deler mellom typegodkjente kjøretøyer: 

2.3.1.  Utbyttbarheten av følgende deler, enkeltvis eller kombinert, skal ikke medføre noen økning av framdriftsenhetens 

ytelse som overskrider de verdiene som er målt og rapportert ved typegodkjenningen, noe som innebærer at 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og/eller største kontinuerlige nominelle motoreffekt og/eller netto 

motoreffekt for den relevante gruppen i alle tilfeller skal ligge innenfor grensene for produksjonssamsvar angitt i 

nr. 4.1.4 i vedlegg IV: 

2.3.1.1.  For kjøretøyer utstyrt med totaktsmotor: Kombinasjonen sylinder/stempel, forgasser eller drivstoffinn-

sprøytingsdyse(r), innsugingsrør, eksosanlegg. 

2.3.1.2.  For kjøretøyer utstyrt med firetaktsmotor: Topplokk, kamaksel, kombinasjonen sylinder/stempel, forgasser 

eller drivstoffinnsprøytingsdyse(r), innsugingsrør, eksosanlegg. 

2.4.  Ikke i noe tilfelle kan kjøretøyets godkjente høyeste konstruksjonshastighet og/eller største kontinuerlige 

nominelle motoreffekt og/eller netto motoreffekt for den relevante (under)gruppen, angitt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 168/2013, overskrides, noe som innebærer at ytelsen til kjøretøyets framdriftsenhet i alle 

tilfeller skal ligge innenfor grensene for produksjonssamsvar angitt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV. 

2.5.  Når det gjelder kjede- eller beltetrekk, skal antall tenner vises på drevet. 

2.6.  Produsenten skal erklære at endringer som vedkommende tilrettelegger for av følgende egenskaper, ikke vil øke 

framdriftsenhetens ytelse utover grensene for produksjonssamsvar angitt i nr. 4.1.4 i vedlegg IV: Gnistdannelse i 

tenningssystemet dersom relevant, drivstofftilførselssystem, luftinntakssystem, herunder luftfilter/-filtre (endring 

eller fjerning), konfigurasjon av framdriftsbatteri eller elektrisk kraft til elektrisk(e) motor(er) dersom det er 

relevant, framdriftssystemet og styreenhetene som styrer kjøretøyets framdriftssystem. 

2.7.  Dersom tenningstidspunktet kan justeres, skal framdriftsenhetens ytelse måles med en fortenning innstilt 

innenfor ± 5° av den verdien der største motoreffekt nås.  
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2.8.  Produsenten skal sikre at det godkjente kjøretøyet overholder følgende bestemmelser om sikkerhet i det 

elektroniske systemet som begrenser kjøretøyets miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse: 

2.8.1.  For et kjøretøy som er utstyrt med én eller flere elektriske/elektroniske innretninger som begrenser ytelsen til 

dets framdriftsenhet, skal kjøretøyprodusenten framlegge data og dokumentasjon for prøvingsmyndighetene 

som viser at endring eller frakopling av innretningen eller dens ledninger ikke vil øke ytelsen. 

2.8.2.  Kjøretøyer utstyrt med elektronisk kontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn dem som er 

tillatt av produsenten. Produsenten skal tillate endringer som er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, 

inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. 

2.8.3.  All omprogrammerbar datakode eller alle driftsparametrer skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal være 

minst like godt beskyttet som fastsatt i bestemmelsene i ISO 15031-7-2001, forutsatt at utvekslingen av 

sikkerhetsdata foretas ved hjelp av kommunikasjonsprotokollene og det standardiserte uttaket for 

diagnoseverktøy som er foreskrevet i tillegg 1 til vedlegg XII. 

2.8.4.  For å unngå økt ytelse i framdriftsenheten skal datakodede driftsparametrer for framdriftssystemet ikke kunne 

endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer, for eksempel loddede eller innkapslede datakomponenter 

eller forseglede eller loddede datainnfatninger. 

2.8.5.  Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske 

algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer. 

2.8.6.  Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart 

leseminne, EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. De skal ta i bruk strategier 

for ekstra beskyttelse mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern 

datamaskin drevet av produsenten, som uavhengige aktører også skal ha tilgang til ved hjelp av den 

beskyttelsen som er fastsatt i vedlegg XV. Metoder som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse mot inngrep, for 

eksempel sikker adgang ved hjelp av startverdi (seed) og nøkler som i Keyword 2000-protokollen, skal 

godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

2.8.7.  Lagrede diagnostiske feilkoder (DTC) i styreenheten(e) for framdriftssystemet eller motoren skal ikke slettes 

dersom datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning eller ved frakopling av eller svikt i 

kjøretøyets batteri eller jordforbindelse. 

3. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i (under)gruppe L1e, L2e og L6e 

3.1.  Den akseptable toleransen for kjøretøyets høyeste hastighet og/eller effektbegrensning for kjøretøyer i gruppe 

L1e, L2e og L6e skal være ± 5 % av klassifiseringskriteriene for kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

og/eller netto og/eller kontinuerlig nominell effekt nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.2.  Krav til kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e utstyrt med forbrenningsmotor 

3.2.1.  Innsugingsanlegg 

3.2.1.1.  Hvert innsugingsrør skal være festet med selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp 

av spesialverktøy. Inni rørene skal det være en innsnevring, angitt på utsiden; på dette punktet skal veggen 

være under 4 mm tykk, eller 5 mm dersom den består av et bøyelig materiale som for eksempel gummi. 

3.2.1.2.  Ved forsøk på å endre rørets innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere 

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

3.2.1.3.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen(e) skal kunne leses på rørene. 

3.2.2.  Motor 

3.2.2.1.  Dersom en motor er utstyrt med én eller flere lamellventiler, skal den eller de festes med selvdestruerende bolter 

som vil hindre at dens fester blir brukt igjen, eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy.  
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3.2.2.2.  Etter montering skal største tykkelse på en eventuell toppakning være høyst 1,3 mm. 

3.2.2.3.  Stempel for totaktsmotorer: 

Stempelet skal i stilling på øvre dødpunkt ikke dekke noen del av innsugingsåpningen. Dette kravet gjelder 

ikke de delene av overløpskanalen/spyleåpningen som er felles med innsugingsåpningen, for kjøretøyer med 

motor som er utstyrt med et innsugingssystem med lamellventil(er). 

3.2.2.4.  For totaktsmotorer skal motorens effekt ikke kunne økes ved å dreie stempelet 180°. 

3.2.3.  Eksosanlegg 

3.2.3.1.  Ingen kunstig begrensing er tillatt i eksosanlegget. Ventilføring i en firetaktsmotor anses ikke å være en 

kunstig begrensning. 

3.2.3.2.  Fjerning av resonatorrør, dersom et slikt er montert, skal ikke medføre økning i framdriftsenhetens ytelse. 

3.2.3.3.  Den eller de delene i eksosanlegget inni lydpotten(e) som bestemmer eksosrørets faktiske lengde, skal være 

festet til lydpotten(e) eller ekspansjonskammeret/-kamrene på en slik måte at den eller de ikke kan fjernes. 

3.5.  Kontinuerlig variabel kraftoverføring (CVT) 

3.5.1.  Eventuelle deksler til CVT-girkasser skal være festet ved hjelp av minst to selvdestruerende bolter eller kunne 

fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

3.5.2.  CVT-mekanismen som er beregnet på å begrense utvekslingsforholdet ved å begrense den faktiske avstanden 

mellom to skiver, skal være fullt ut integrert i én eller begge skiver på en slik måte at det er umulig å endre 

den faktiske avstanden utover en grense som vil medføre en økning av kjøretøyets høyeste hastighet med mer 

enn 10 % av kjøretøyets høyeste tillatte hastighet, uten å ødelegge skivesystemet. Dersom produsenten bruker 

utskiftbare avstandsringer i CVT-girkassen for å justere kjøretøyets høyeste hastighet, skal fullstendig 

fjerning av disse ringene ikke øke kjøretøyets høyeste hastighet med mer enn 10 %. 

4. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i (under)gruppe L3e-A1 og L4e-A1 

4.1.  Kjøretøyer i undergruppe L3e–A1 og L4e–A1 skal oppfylle kravene i enten nr. 3.2.1, 3.2.2.1 eller 3.2.3.1, og 

oppfylle kravene angitt i nr. 3.2.3.2 og 3.2.3.3. 

4.2.  Innsugingsanlegg 

En hylse som ikke kan fjernes, skal plasseres i innsugingskanalen, 

4.2.1.  Dersom det er plassert en slik hylse i innsugingsrøret, skal innsugingsrøret være festet til motorblokken med 

selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp av spesialverktøy. 

4.2.2.  Hylsen skal ha en hardhet på minst 60 HRC. I innsnevringen skal tykkelsen være høyst 4 mm. 

4.2.3.  Ved forsøk på å endre eller fjerne hylsen, skal hylsen og dens fester ødelegges, eller motoren skal bli ute av 

stand til å fungere til hylsen igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.4.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen(e) skal kunne leses på hylsens overflate eller i nærheten av den. 

4.2.5.  Hvert innsugingsrør skal være festet med selvdestruerende bolter eller bolter som kan fjernes bare ved hjelp 

av spesialverktøy. Inni rørene skal det være en innsnevring, angitt på utsiden; på dette punktet skal veggen 

være under 4 mm tykk, eller 5 mm dersom den består av et bøyelig materiale som for eksempel gummi. 

4.2.6.  Ved forsøk på å endre rørets innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å fungere 

til røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.7.  Et merke med angivelse av kjøretøy(under)gruppen som definert i artikkel 2 og 4 i og vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal kunne leses på rørene. 
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4.2.8.  Den delen av innsugingskanalen som er plassert i topplokket, skal ha en innsnevring. I hele innsugingsporten 

skal det ikke finnes noen innsnevring som er større (unntatt ventilsetene). 

4.2.9.  Ved forsøk på å endre kanalens innsnevring skal røret ødelegges, eller motoren skal bli ute av stand til å 

fungere til røret igjen er satt i godkjent stand. 

4.2.10.  Et merke med angivelse av kjøretøygruppen som nevnt i artikkel 39 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

kunne leses på topplokket. 

4.2.11.  Diameteren på innsnevringen nevnt i nr. 4.2 kan variere avhengig av den aktuelle kjøretøy(under)gruppen. 

4.2.12.  Produsenten skal opplyse om diameter på innsnevringen(e) og godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten 

og den tekniske instansen at denne innsnevringen er det mest kritiske punktet for passasje av gasser, og at det 

ikke er noen annen del som dersom den endres, vil kunne øke framdriftsenhetens ytelse. 

5. Ytterligere særlige krav til kjøretøyer i andre (under)grupper innenfor virkeområdet til nr. 1.3 

5.1.  For kjøretøyer i undergruppe L3e-A2 eller L4e-A2 skal enhver variant eller versjon av samme type ikke ha en 

største netto motoreffekt og/eller største kontinuerlig nominell effekt som er større enn det dobbelte av den 

aktuelle effekten. 

5.2.  Produsenten skal erklære at endringer og utbyttbarhet i egenskapene og komponentene oppført nedenfor ikke 

skal føre til 

— for kjøretøyer i undergruppe L3e-A2 og L4e-A2, at det dobbelte av netto motoreffekt eller største 

kontinuerlige nominelle effekt overskrides, eller 

— for kjøretøyer i gruppe L7e, at den godkjente framdriftsenhetens ytelse overskrides. 

5.2.1.  Gnistdannelse i tenningssystemet, dersom relevant. 

5.2.3.  Drivstofftilførselssystem. 

5.2.4.  Luftinntakssystem, herunder luftfilter/-filtre (endring eller fjerning). 

5.2.5.  Framdriftssystemet. 

5.2.6.  Styreenheten(e) som styrer framdriftsenhetens ytelse i framdriftssystemet. 

5.2.7.  Fjerning av komponenter (mekaniske, elektriske, strukturelle osv.) som begrenser full motorbelastning og 

fører til endring av framdriftsenhetens ytelse som er godkjent i samsvar med vedlegg II(A) til forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Krav som får anvendelse på framgangsmåter for typegodkjenning 

1. Typegodkjenningsprosess 

1.1.  Når godkjenningsmyndigheten mottar en søknad om typegodkjenning av et kjøretøy, skal den 

1.1.1.  kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen og tilsvarer de fastsatte kravene, 

1.1.2.  ved gjennomgåelse av dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonene og dataene i opplysnings-

dokumentet for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og EU-typegodkjennings-

dokumentene gitt i henhold til de relevante rettsaktene, 

1.1.3.  dersom et nummer i opplysningsdokumentet ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, 

kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

1.1.4.  for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det 

foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med dataene 

i den godkjente opplysningspakken for alle relevante EU-typegodkjenningsdokumenter, 

1.1.5.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter, 

1.1.6.  foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013 finnes, 

1.1.7.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene til systemene for 

gassformig drivstoff er oppfylt. 

2. Kombinasjon av tekniske spesifikasjoner 

2.1.  Antallet kjøretøyer som skal omfattes av kontroll, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal typegodkjennes, i samsvar med følgende 

kriterier: 

2.1.1.  Kjøretøytype, variant og versjon. 

2.1.2.  Kjøretøy- og framdriftsgruppe. 

2.1.3.  Kraftoverføring. 

2.1.4.  Karosseriform. 

2.1.5.  Antall dører. 

2.1.6.  Antall sitteplasser. 

3. Særlige bestemmelser 

3.1.  Dersom det ikke foreligger typegodkjenningsdokumenter utstedt i henhold til de relevante rettsaktene, skal 

godkjenningsmyndigheten 

3.1.1.  sørge for de nødvendige prøvingene og kontrollene som kreves i henhold til hver av de relevante rettsaktene, 

3.1.2.  kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen for kjøretøyet, og at kjøretøyet 

oppfyller de tekniske kravene fastsatt i hver av de relevante rettsaktene, 

3.1.3.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter, 

3.1.4.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 168/2013 finnes, 

3.1.5.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene til systemene for 

gassformig drivstoff er oppfylt.  
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4. Bestemmelser om ombygging av motorsykler i undergruppe (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3 

4.1.  Generelt 

Bestemmelser om ombygging får anvendelse bare på motorsykler i undergruppe (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-

A3 med og uten sidevogn og motsatt. 

4.2.  Ombygging av en motorsykkel i undergruppe (L3e/L4e)-A2 til en motorsykkel i undergruppe (L3e/L4e)-A3 

og motsatt er tillatt på følgende kontrollerte vilkår: 

4.2.1.  Typegodkjenning 

Produsenten skal ved typegodkjenning foreta separate prøvinger for motorsykkelkonfigurasjonene (L3e/L4e)-

A2 og (L3e/L4e)-A3 og godtgjøre overfor den tekniske instansen og til godkjenningsmyndighetens tilfredshet 

at L3e-motorsykkelen overholder bestemmelsene i nr. 4 samt avgi egen rapport vedrørende følgende krav: 

4.2.2.  Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse angitt i kapittel III til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

prøvingene nevnt i vedlegg II, V, VI og VII til nevnte forordning (EU) nr. 168/2013: 

4.2.2.1.  Miljøprøvingstype I, II, V, VII, VIII og IX nevnt i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.2.2.  Krav til og prøvinger av framdriftsenhetens ytelse nevnt i vedlegg II(A2) til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.2.3.  Definisjonene av kjøretøy- og framdriftsfamilie skal bestemmes separat og rapporteres for motorsykkelkon-

figurasjonene (L3e/L4e)-A2 og (L3e/L4e)-A3. 

4.2.3.  Krav til funksjonssikkerhet: Prøvinger skal foretas og tilhørende krav oppfylles i samsvar med punkt (B2), 

(B4), (B14), (B17) og (B18) i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.2.4.  Prøvinger av oppbygging av kjøretøyet skal foretas og tilhørende krav oppfylles i samsvar med punkt (C1) og 

(C10) i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013 i konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2. 

4.2.5.  Alle andre typegodkjenningskrav enn dem oppført i nr. 4.1.1.1 som er angitt i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 168/2013, skal anses som felles og likeverdige mellom motorsykkelkonfigurasjonene (L3e/L4e)-A2 og 

(L3e/L4e)-A3, og skal derfor bare prøves og rapporteres én gang for begge ytelseskonfigurasjoner. For 

systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr på kjøretøyet som ikke er påvirket av 

ombyggingen, tillates det å bruke samme prøvingsrapporter. 

4.2.6.  Det skal utstedes én EU-typegodkjenning for hele kjøretøyet (WVTA) for motorsykler i gruppe L3e-A2 som har 

et entydig EU-typegodkjenningsnummer. En særlig del i opplysningsdokumentet og typegodkjennings-

dokumentet skal gjenspeile opplysningene om typebetegnelse, typegodkjenningsnummer og tekniske data for det 

ombygde kjøretøyet, samt beskrivelse av delene, programvare osv. for å bygge om kjøretøyet til L3e-A3-

konfigurasjonen. 

4.2.7.  Det skal utstedes én EU-typegodkjenning for hele kjøretøyet (WVTA) for motorsykler i gruppe L3e-A3 som 

har et entydig EU-typegodkjenningsnummer. Den særlige delen i opplysningsdokumentet som nevnt i 

nr. 4.1.2 skal tilføyes i typegodkjenningsmappen for L3e-A3-kjøretøyet. 

4.2.8.  Dersom det ikke foreligger fullstendige opplysninger for ombyggingen når typegodkjenningen finner sted, 

kan utfyllende opplysningene innføres med en utvidelse av EU-typegodkjenningen for hele kjøretøyer (EU-

WVTA). Dersom bare nummeret på den andre EU-WVTA mangler, kan det tilføyes med en revisjon av EU-

WVTA. 

4.2.9.  Elektronisk informasjon om motorsykler i gruppe (L3e/L4e)-A2 eller A3 

Produsenten skal programmere den aktuelle motorsykkelundergruppen «L3e-A2» eller «L3e-A3» i 

motorsykkelens PCU/ECU-minne ved ombygging fra konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller 

motsatt. 

4.2.9.1.  Denne elektroniske informasjonen skal på anmodning gjøres tilgjengelig i et format som kan leses av et 

alminnelig skanneverktøy, i samsvar med bestemmelsene angitt i vedlegg XII. 

4.2.9.2.  Denne elektroniske informasjonen skal beskyttes mot ulovlige inngrep i samsvar med nr. 2.8 i vedlegg II.  
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4.2.9.3.  På anmodning fra motorsykkelprodusenten kan kjøretøyet unntas fra samsvar med kravene i nr. 4.2.9.1 og 

4.2.9.2 fram til 1. januar 2020 på det vilkår at en omfattende teknisk begrunnelse vil bli tilføyd opplysnings-

mappen. 

4.2.10.  Samsvarssertifikatet skal inneholde data for bare én kjøretøykonfigurasjon, enten (L3e/L4e)-A2 eller 

(L3e/L4e)-A3, ved enden av produksjonslinjen i fabrikken der den endelig innstilles på en av de to mulige 

konfigurasjonene. 

4.2.11.  Bare ett understellsnummer (VIN) for motorsykkeltypen i gruppe (L3e/L4e)-A2 og A3 skal tildeles til 

motorsykler som kan ombygges fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller motsatt. Det lovfestede 

produsentmerket som er montert på kjøretøyet, skal inneholde dette understellsnummeret og skal være påført 

de to EU-typegodkjenningsnumrene med en tydelig angivelse av nivå for stasjonær støy og motoreffekt i 

begge konfigurasjoner. 

4.3.  Ombygging 

Ombygging av konfigurasjonen (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 eller motsatt kan utføres og kontrolleres bare 

av motorsykkelprodusenten. 

4.3.1.  Produsenten skal på anmodning fra kjøretøyets eier utstede en erklæring med de nødvendige opplysningene 

for ombyggingen som gjennom understellsnummeret knyttes til samsvarssertifikatet i samsvar med malen i 

vedlegget for samsvarssertifikatet angitt i artikkel 38 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, og erklære at fra et 

teknisk perspektiv kan den godkjente L3e-motorsykkelen ombygges til ytelsesnivået for (L3e/L4e)-A2 eller 

(L3e/L4e)-A3. 

4.3.2.  Denne produsenterklæringen skal inneholde numrene for EU-typegodkjenning av hele kjøretøyet («WVTA»), 

de endrede dataene (med henvisning til de aktuelle typegodkjenningsnumrene i samsvarssertifikatet), en kort 

beskrivelse av delene eller utstyret som skal endres, og numrene for programvareidentifikasjon og 

kalibreringskontroll for begge konfigurasjoner. Et eksemplar av den utfylte produsenterklæringen skal være 

med i opplysningsmappen. 

4.4.  Første registrering 

En medlemsstat skal ikke nekte første registrering, og skal ikke kreve noen ytterligere prøving med henblikk 

på første registrering av en ny motorsykkel i gruppe (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3 dersom den nye 

(L3e/L4e)-A2-motorsykkelen er ombygd til (L3e/L4e)-A3-ytelsesnivå eller omvendt, på følgende vilkår: 

4.4.1.  Avlesningen fra et alminnelig skanneverktøy nevnt i nr. 4.2.9 angir at relevant (L3e/L4e)-A2- eller 

(L3e/L4e)-A3-konfigurasjon og en visuell inspeksjon gir den konklusjonen at alle deler på motorsykkelen 

som er nødvendige for ombyggingen, er endret og/eller montert. 

4.4.2.  Kjøretøyets eier framlegger et gyldig samsvarssertifikat med den vedlagte produsenterklæringen nevnt i 

nr. 4.3.1. 

5. Framgangsmåter for etappevis EU-typegodkjenning 

5.1.  Generelt 

5.1.1.  En tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EU-typegodkjenning krever samarbeid 

mellom alle de berørte produsentene. For dette formål skal typegodkjenningsmyndighetene før de gir 

typegodkjenning i første eller en etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for 

oversending og utveksling av dokumenter og opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at den 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller de tekniske kravene i alle bestemmelsene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 168/2013. Slike opplysninger skal særlig omfatte relevante typegodkjenninger av systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter samt opplysninger om kjøretøydeler som utgjør en del av det delvis 

oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er typegodkjent. 

5.1.2.  Typegodkjenninger i samsvar med nr. 5 gis på grunnlag av den aktuelle etappen i kjøretøytypens oppbygging 

og skal omfatte alle typegodkjenninger gitt i tidligere etapper. 

5.1.3.  Hver produsent som er involvert i en etappevis EU-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for typegodkjenningen 

og produksjonssamsvaret for alle systemer, komponenter eller separate tekniske enheter vedkommende har 

produsert eller tilføyd i den foregående etappen. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent 

i tidligere etapper, unntatt i de tilfeller der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at den tidligere 

utstedte typegodkjenningen blir ugyldig. 

5.2.  Framgangsmåter 

Godkjenningsmyndigheten skal 

5.2.1.  kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen på dens etappe i oppbyggingen og 

tilsvarer de fastsatte kravene, 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/333 

 

5.2.2.  kontrollere i samsvar med artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013 at kjøretøyet som typegodkjennes 

på den siste etappen, på det tidspunktet oppfyller alle gjeldende tekniske krav. Dette skal omfatte 

dokumentkontroll av alle krav som omfattes av en typegodkjenning av et delvis oppbygd kjøretøy gitt i løpet 

av en etappevis framgangsmåte, selv dersom den gis for en annen (under)gruppe kjøretøy, 

5.2.3.  sikre i samsvar med artikkel 25 nr. 7 i forordning (EU) nr. 168/2013 at valget av framgangsmåte ikke påvirker 

gjeldende grunnleggende krav som den godkjente kjøretøytypen skal oppfylle på det tidspunktet 

typegodkjenningen av hele kjøretøyet utstedes, 

5.2.4.  sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til etappen i kjøretøyets oppbygging, finnes i opplysnings-

mappen, 

5.2.5.  ved henvisning til dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av opplysnings-

mappen for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og/eller EU-typegodkjennings-

dokumentene gitt i henhold til de relevante rettsakter, og dersom et nummer i del I av opplysningsmappen 

ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er 

i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

5.2.6.  for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det 

foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med de 

relevante dataene i den godkjente opplysningspakken for alle relevante rettsakter, 

5.2.7.  eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter. 

5.3.  Antallet kjøretøyer som skal kontrolleres i henhold til nr. 4.2.4, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EU-typegodkjennes, avhengig av 

etappen i kjøretøyets oppbygging og kriteriene angitt i nr. 2.1. 

6. Særlige vilkår for virtuelle prøvingsmetoder samt rettsakter som en produsent eller teknisk instans kan 

bruke virtuelle prøvingsmetoder og/eller egenprøvingsmetoder for 

6.0.  Mål og virkeområde 

6.0.1.  I dette nr. 6 fastsettes relevante bestemmelser om virtuell prøving i samsvar med artikkel 32 nr. 6 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. Det får ikke anvendelse på andre ledd i artikkel 32 nr. 3 i nevnte forordning. 

6.0.2.  I dette nr. 6 angis også elementer for egenprøving i samsvar med artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

6.1.  Liste over delegerte rettsakter og deres vedlegg 

Tabell 3-1 

Oversikt over krav til virtuell prøving og egenprøving oppført i forordning (EU) nr. 168/2013 
 

Krav oppført i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Virtuell prøving og/eller 

egenprøving relevant? 
Emne Begrensninger/merknader 

Del A2 i vedlegg II Egenprøving Prøvingsmetoder for 

kjøretøyets høyeste kon-

struksjonshastighet 

Bare for undergruppe 

L3e-A3, L4e-A3 og L5e; 

omfatter ikke annen 

prøving av framdrifts-

enhetens ytelse 

Del B1 i vedlegg II Egenprøving Signalhorn Bare montering 

Del B7 i vedlegg II Egenprøving Førerbetjente betjenings-

innretninger, herunder 

merking av betjenings-

innretninger, kontrollinn-

retninger og indikatorer 

Bare hastighetsmåler 

Del B8 i vedlegg II Virtuell prøving Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Bare dimensjoner 
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Krav oppført i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Virtuell prøving og/eller 

egenprøving relevant? 
Emne Begrensninger/merknader 

Del B9 i vedlegg II Virtuell prøving Sikt bakover Bare montering; 

bare i samsvar med UN-

ECE-reglement nr. 81 

Del B14 i vedlegg II Virtuell prøving Montering av dekk Bare dersom klaringen 

overstiger 10 mm 

Del C13 i vedlegg II Egenprøving og virtuell 

prøving 

Monteringssted for 

kjennemerke 

 

Del C15 i vedlegg II Egenprøving Parkeringsstøtter Bare nr. 2.5, holdeinn-

retninger for parkerings-

støtte 

Artikkel 39 i forordning 

(EU) nr. 168/2013 

Egenprøving Lovfestet kjennemerke og 

EU-typegodkjennings-

merke 

 

7. Generelle vilkår for virtuelle prøvingsmetoder 

7.1.  Mønster for virtuell prøving 

Følgende skjema skal brukes som grunnstruktur for beskrivelse og utførelse av virtuell prøving: 

7.1.1.  Formål. 

7.1.2.  Strukturmodell. 

7.1.3.  Grensevilkår. 

7.1.4.  Belastningsantakelser. 

7.1.5.  Beregning. 

7.1.6.  Vurdering. 

7.1.7.  Dokumentasjon. 

7.2.  Grunnprinsipper for datasimulering og beregning 

7.2.1.  Matematisk modell 

Den matematiske modellen skal leveres av produsenten. Den skal gjenspeile hvor kompleks kjøretøyets, 

systemets og delenes struktur er i forhold til kravene og grensevilkårene i rettsakten. De samme 

bestemmelsene får tilsvarende anvendelse på deler eller tekniske enheter som prøves uavhengig av kjøretøyet. 

7.2.2.  Prosess for validering av den matematiske modellen 

Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene. Det skal utføres 

en fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ble ved bruk av den matematiske modellen, 

med resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene er sammenlignbare. 

Produsenten eller den tekniske instansen skal utarbeide en valideringsrapport og framlegge den for 

godkjenningsmyndigheten. Enhver endring av den matematiske modellen eller programvaren som vil kunne 

gjøre valideringsrapporten ugyldig, skal meddeles godkjenningsmyndigheten, som kan kreve at det utføres en 

ny validering. Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i tillegg 3. 

7.2.3.  Dokumentasjon 

Data og hjelpeverktøy som har blitt brukt ved simulering og beregning, skal stilles til rådighet av produsenten 

og dokumenteres på egnet måte. 

7.2.4.  Verktøy og hjelp 

På anmodning fra den tekniske instansen skal produsenten stille til rådighet eller gi tilgang til nødvendig 

verktøy, herunder relevant programvare.  
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7.2.5.  Videre skal produsenten gi den tekniske instansen relevant hjelp. 

7.2.6.  Det at en teknisk instans får tilgang og hjelp, fritar den ikke fra forpliktelser med hensyn til personellets 

kompetanse, betaling av lisensrettigheter og behandling av fortrolige opplysninger. 

8. Valideringsprosess for virtuell prøving 

8.1. Figur 3-1 

Flytskjema for valideringsprosessen for virtuell prøving 

 

 ______  

Produsent 

Godkjenningsmyndighet 

Teknisk rapport iht. EU-forordning 

Virtuelle prototyper I, II, ... 

Typegodkjenningsprosess 

Valideringsrapport 

Fysisk prototyp 

Valideringsprosess 

Matematisk modell 

Tillatelse fra godkjennings-

myndighet 

Datasimulering Fysisk prøving 
Datasimulering 
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VEDLEGG IV 

Krav som får anvendelse på produksjonssamsvar 

0. Mål 

0.1.  Framgangsmåten for produksjonssamsvar har som mål å sikre at alle produserte kjøretøyer, 

systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler og utstyr er i samsvar med sine godkjente 

typer. 

0.2.  Framgangsmåtene omfatter alltid vurdering av kvalitetssikringssystemer, nedenfor kalt 

«førstegangsvurdering», samt verifisering av produksjonsrelaterte kontroller, nedenf27or kalt «tiltak 

for produktsamsvar». 

1. Førstegangsvurdering 

1.1.  Før godkjenningsmyndigheten gir typegodkjenning, skal den kontrollere at produsenten har etablert 

tilfredsstillende ordninger og framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at produserte 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller tekniske enheter er i samsvar med den godkjente typen. 

1.2.  Rettledning for utføringen av vurderinger finnes i standarden EN ISO 19011:2011 — Retningslinjer 

for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring. 

1.3.  Kontroll med at kravet nevnt i nr. 1.1 er oppfylt, skal utføres av godkjenningsmyndigheten som gir 

typegodkjenning. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og tiltakene for 

produktsamsvar i del 2 nedenfor, idet det eventuelt tas hensyn til en av ordningene beskrevet i 

nr. 1.3.1-1.3.3, eller en kombinasjon av disse ordningene i sin helhet eller delvis. 

1.3.1.  Den innledende vurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres av den 

godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, eller av en teknisk instans som er utpekt til å 

virke på vegne av nevnte myndighet. 

1.3.1.1.  Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til 

tilgjengelige opplysninger om 

1.3.1.1.1.  produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 1.3.3 nedenfor, dersom vedkommende ikke er 

kvalifisert eller anerkjent i henhold til nevnte nummer, 

1.3.1.1.2.  ved typegodkjenning av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter: vurdering av 

kvalitetssikringssystemer foretatt av kjøretøyprodusenten(e) i produsenten(e)s lokaler, av systemet, 

komponenten eller de separate tekniske enhetene, i samsvar med én eller flere av industrisektorens 

spesifikasjoner som oppfyller kravene i standard EN ISO 9001:2008 eller ISO/TS16949:2009. 

1.3.2.  Førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan foretas av 

godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller av den tekniske instansen som er utpekt til 

dette formålet av nevnte myndighet. 

1.3.2.1.  I så fall skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en samsvarserklæring 

med angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for det eller 

de produktene som skal typegodkjennes, og for de EU-forordningene som de skal typegodkjennes i 

henhold til. 

1.3.2.2.  Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring 

fra den godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende 

samsvarserklæringen eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik erklæring. 

1.3.2.3.  Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende: 

1.3.2.3.1.  Konsern eller selskap (f.eks. XYZ bil). 

1.3.2.3.2.  Del av organisasjon (f.eks. regional avdeling). 

1.3.2.3.3.  Produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. motorfabrikk 1 (i stat A) — kjøretøyfabrikk 2 (i stat B)). 

1.3.2.3.4.  Kjøretøy-/komponentutvalg (f.eks. alle modeller i gruppe LXe). 

1.3.2.3.5.  Områder som er vurdert (f.eks. motormontering, karosseriforming og montering, kjøretøymon-

tering). 

1.3.2.3.6.  Dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer). 

1.3.2.3.7.  Dato for vurderingen (f.eks. revisjon utført fra dd/mm/åååå til dd/mm/åååå). 

1.3.2.3.8.  Planlagt inspeksjonsbesøk (f.eks. mm/åååå).  
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1.3.3.  Godkjenningsmyndigheten kan også godta produsentens sertifisering til den internasjonale standarden 

EN ISO 9001:2008 eller ISO/TS16949:2009 (virkeområdet til denne sertifiseringen skal i så fall 

omfatte det eller de produktene som skal godkjennes) eller en likeverdig sertifiseringsstandard som 

tilfredsstillende når det gjelder kravene til innledende vurdering i nr. 1.1, forutsatt at produksjons-

samsvar faktisk er omfattet av kvalitetsstyringssystemet. Produsenten skal framlegge opplysninger om 

sertifiseringen og forplikte seg til å underrette godkjenningsmyndigheten om enhver endring av denne 

sertifiseringens gyldighet eller virkeområde. 

1.4.  Med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta førstegangsvurderingene 

som er foretatt for godkjenningen av kjøretøyets systemer, komponenter og separate tekniske enheter, 

men de skal kompletteres med en vurdering som dekker produksjonsstedene og virksomheten i 

forbindelse med monteringen av hele kjøretøyet, og som ikke er dekket av de tidligere vurderingene. 

2. Tiltak for produktsamsvar 

2.1.  Alle kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr som er 

typegodkjent i henhold til et UN-ECE-reglement som er et vedlegg til den reviderte overenskomsten 

av 1958, og i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, skal produseres på en slik måte at de er i 

samsvar med den typen som er godkjent, ved å oppfylle kravene i dette vedlegg, nevnte UN-ECE-

reglement(er) og forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.2.  Før godkjenningsmyndigheten gir en typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013 og 

et UN-ECE-reglement som er et vedlegg til den reviderte overenskomsten av 1958, skal den 

kontrollere at det finnes hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i 

samarbeid med produsenten for hver typegodkjenning, der det med bestemte mellomrom foretas 

nødvendig prøving eller tilhørende kontroller for å bekrefte at det fortsatt er samsvar med den 

godkjente typen, herunder eventuelt prøving angitt i forordning (EU) nr. 168/2013 og nevnte UN-

ECE-reglement. 

2.3.  Innehaveren av typegodkjenningen skal særlig 

2.3.1.  sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene 

(kjøretøyer, systemer, komponenter, separate tekniske enheter, deler eller utstyr) er i samsvar med 

den godkjente typen, 

2.3.2.  ha tilgang til det prøvingsutstyret eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar 

med hver godkjent type, 

2.3.3.  sikre at prøvings- eller kontrollresultatene registreres, og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i 

et tidsrom på inntil ti år som fastsettes i samarbeid med godkjenningsmyndigheten, 

2.3.4.  analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets 

egenskaper er varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjonen, 

2.3.5.  sikre at minst kontrollene og prøvingene fastsatt i forordning (EU) nr. 168/2013 og dens delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter samt angitt i det relevante UN-ECE-reglementet som det 

vises til i disse rettsaktene, foretas for hver produkttype, 

2.3.6.  sikre at alle samlinger av prøver eller prøvelegemer som tyder på manglende samsvar med den 

aktuelle prøvingstypen, fører til ytterligere prøvetaking og prøving. Alle nødvendige tiltak skal 

treffes for å gjenopprette produksjonsprosessen for å sikre samsvar med den godkjente typen. 

2.4.  Ved trinnvis, blandet og etappevis typegodkjenning kan godkjenningsmyndigheten som gir 

typegodkjenning av hele kjøretøyer, be om særlige opplysninger vedrørende overholdelse av 

kravene til produksjonssamsvar angitt i dette vedlegg, fra enhver godkjenningsmyndighet som har 

gitt typegodkjenning til ethvert relevant system, enhver relevant komponent eller enhver relevant 

separat teknisk enhet. 

2.5.  Dersom godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer, ikke er tilfreds med 

de rapporterte opplysningene nevnt i nr. 2.4 og har meddelt dette skriftlig til den aktuelle 

produsenten og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for systemet, komponenten eller 

den separate tekniske enheten, skal godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for hele 

kjøretøyer, kreve at det skal foretas ytterligere revisjon og kontroll av produksjonssamsvar på 

produsentens fabrikk av disse systemene, komponentene eller separate tekniske enhetene, og 

resultatene skal umiddelbart gjøres tilgjengelig for den aktuelle godkjenningsmyndigheten. 

2.6.  Dersom nr. 2.4 og 2.5 får anvendelse, og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for 

hele kjøretøyer, anser at de ytterligere resultatene av revisjon og kontroll ikke er tilfredsstillende, 

skal produsenten sikre at produksjonssamsvar gjenopprettes så snart som mulig ved korrigerende 

tiltak som er tilfredsstillende for godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for hele 

kjøretøyer, og godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning for systemet, komponenten eller 

den separate tekniske enheten.  
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3. Løpende kontroll 

3.1.  Den myndigheten som har gitt typegodkjenning, kan når som helst ved hjelp av periodiske revisjoner 

kontrollere metodene som brukes til kontroll av produksjonssamsvar ved hver produksjonsenhet. 

Produsenten skal for dette formål gi adgang til stedene der produksjon, inspeksjon, prøving, lagring og 

distribusjon finner sted, og skal gi alle nødvendige opplysninger med hensyn til dokumentasjon og 

arkiv for kvalitetsstyringssystemet. 

3.1.1.  Den normale metoden for slike periodiske revisjoner skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene 

fastsatt i nr. 1 og 2 (innledende vurdering og tiltak for produktsamsvar) fortsatt er effektive. 

3.1.1.1.  Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 1.3.3), skal 

anses å oppfylle kravene i nr. 3.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved den 

innledende vurderingen. 

3.1.1.2.  Den normale hyppigheten for disse kontrollene fra godkjenningsmyndigheten (unntatt dem som er 

nevnt i nr. 3.1.1.1) skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontrollene av produksjonssamsvar 

utført i henhold til nr. 1 og 2 vurderes over et tidsrom som er tilpasset den tilliten som 

godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen. 

3.2.  Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres 

tilgjengelige for inspektøren, særlig fra prøvingene og kontrollene som kreves i nr. 2.2. 

3.3.  Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium eller i den tekniske 

instansens anlegg, i så fall skal det bare foretas fysiske prøvinger. Det minste antall stikkprøver kan 

fastsettes ut fra resultatene av produsentens egen kontroll. 

3.4.  Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om 

prøvingene foretatt i henhold til nr. 3.2 er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som skal sendes 

til den teknisk instansen for fysisk prøving i samsvar med kravene til produksjonssamsvar angitt i 

nr. 4 og i UN-ECE-reglementene nevnt i forordning (EU) nr. 168/2013 eller i dens delegerte 

rettsakter. 

3.5.  Dersom det under en inspeksjon eller gjennomgåelse av overvåkingen konstateres utilfredsstillende 

resultater, skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette 

produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

3.6.  I tilfeller der forordning (EU) nr. 168/2013 eller dens delegerte rettsakter krever samsvar med UN-

ECE-reglementer, kan produsenten velge å anvende bestemmelsene i dette vedlegg som et 

likeverdig alternativ til kravene til produksjonssamsvar i de respektive UN-ECE-reglementene. 

Dersom nr. 3.5 eller 3.6 får anvendelse, skal imidlertid alle separate krav til produksjonssamsvar i 

UN-ECE-reglementene oppfylles til godkjenningsmyndighetens tilfredshet fram til den beslutter at 

produksjonssamsvar er gjenopprettet. 

4. Krav til prøving av produksjonssamsvar i tilfeller med utilfredsstillende kontrollnivå for 

produksjonssamsvar som nevnt i nr. 3.4 

4.1.  Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.1.1.  Type I-prøving for utslipp etter kaldstart, type II-prøving for økte tomgangsutslipp og type VII-

prøving for måling av CO2-utslipp, bestemmelse av drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde. 

4.1.1.1.  Kjøretøyer skal produseres i samsvar med den godkjente kjøretøytypen. 

4.1.1.2.  Relevant kontroll av produksjonssamsvar skal utføres for å kontrollere at kravene nevnt i nr. 4.1.1.1 

er oppfylt. 

4.1.1.3.  Kjøretøyer som utelukkende drives av en forbrenningsmotor: 

4.1.1.3.1.  Som en generell regel skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar med hensyn til eksos- og CO2-

utslipp fra kjøretøyer kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet som 

er i samsvar med modellen angitt i artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Kontrollen av produksjonssamsvar bygger på godkjenningsmyndighetens vurdering av produsentens 

revisjonsprosedyre for å sikre at det produserte kjøretøyet er i samsvar med hensyn til CO2-utslipp og 

forbruk av elektrisk energi. 

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med kvaliteten på produsentens revisjonsprosedyre, 

kan den kreve at det skal utføres kontrollprøvinger på kjøretøyer som er under produksjon. 

4.1.1.3.1.1.  Målinger av eksos- og CO2-utslipp på en kjøretøytype som har hatt én eller flere utvidelser, skal 

utføres på det eller de kjøretøyene som er tilgjengelige på prøvingstidspunktet (kjøretøy(er) 

beskrevet i det første dokumentet eller i etterfølgende utvidelser).  
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4.1.1.3.1.1.1.  Kjøretøyets samsvar ved type I-prøving, eksosutslipp etter kaldstart, og type VII-prøving, CO2-

utslipp 

4.1.1.3.1.1.1.1.  Tre kjøretøyer skal velges tilfeldig fra serien og prøves i samsvar med kravene angitt i artikkel 23 og 

24 i forordning (EU) nr. 168/2013. Det skal anvendes forringelsesfaktorer på gjennomsnittet av 

prøvingsresultatene for type I-prøving av utslipp av forurensende stoffer på følgende måte: 

4.1.1.3.1.1.1.1.1.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsesfaktorene beregnes ut fra resultatene fra type I-utslippsprøvingen og til 

og med hele strekningen nevnt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 og i samsvar 

med den lineære beregningsmetoden nevnt i nr. 4.1.1.3.1.1.1.1.2, hvilket gir hellings- og 

forskyvningsverdier for hver utslippsbestanddel. Resultatene for utslipp av forurensende stoffer med 

hensyn til produksjonssamsvar skal beregnes med følgende formel: 

Ligning 4-1: 

y = a · x + b 

der 

a = hellingsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 168/2013, 

b = forskyvningsverdi bestemt etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 168/2013, 

x = prøvingsresultat for utslipp av forurensende stoffer (HC, CO, NOx, NMHC og eventuelt PM) 

per utslippsbestanddel for et innkjørt (degreened) kjøretøy (som har kjørt høyst 100 km etter 

den første starten på produksjonslinjen) i mg/km, 

y = prøvingsresultat med hensyn til produksjonssamsvar per bestanddel utslipp av forurensende 

stoffer i mg/km. Gjennomsnittlige resultater for produksjonssamsvar skal være lavere enn 

grensene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

4.1.1.3.1.1.1.1.2.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal forringelsesfaktorene bestå av hellings- og forskyvningsverdien per utslippsbestanddel 

beregnet etter type V-prøving i samsvar med del A i vedlegg V til forordning (EU) nr. 168/2013. 

Ligning 4-1 skal brukes til å beregne utslippsresultatene for produksjonssamsvar per bestanddel utslipp 

av forurensende stoffer (y). 

4.1.1.3.1.1.1.1.3.  Dersom holdbarhetsmetoden angitt i artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 får 

anvendelse, skal de faste forringelsesfaktorene, angitt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) 

nr. 168/2013, brukes som hellingsverdier med forskyvningsverdien satt til 0. Ligning 4-1 skal brukes 

til å beregne de gjennomsnittlige utslippsresultatene for produksjonssamsvar per bestanddel utslipp 

av forurensende stoffer (y). 

4.1.1.3.1.1.1.1.4.  Gjennomsnittsresultatene for type VII-prøving (CO2-utslipp, drivstoff-/energiforbruk og eventuelt 

elektrisk rekkevidde) skal være lavere enn eller lik produsentenes erklærte verdier ved 

typegodkjenning. 

4.1.1.3.1.1.1.1.5.  Dersom gjennomsnittsutslippene for de to første kjøretøyene oppfyller kravene fastsatt i 

nr. 4.1.1.3.1.1.1.1, anses produksjonssamsvaret å være tilfredsstillende. 

4.1.1.3.1.1.1.2.  Dersom gjennomsnittsutslippene for de to første kjøretøyene ikke oppfyller kravene, fortsetter 

framgangsmåten for produksjonssamsvar som følger: 

4.1.1.3.1.1.1.2.1.  Dersom myndigheten er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av produsenten, skal 

prøvingene utføres i samsvar med nr. 4.1.1.3.2. 

4.1.1.3.1.1.1.2.2.  Dersom myndigheten ikke er fornøyd med standardavviket for produksjonen angitt av produsenten, 

skal prøvingene utføres i samsvar med nr. 4.1.1.3.3. 

4.1.1.3.1.1.1.3.  På grunnlag av prøving av de tre kjøretøyene det er tatt stikkprøver av, anses produksjonen av en 

serie for å være eller ikke være i samsvar, så snart resultatet for eksos- og CO2-utslipp er godkjent 

eller avvist i samsvar med prøvingskriteriene i den aktuelle tabellen. 
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Dersom resultatet for eksos- og CO2-utslipp verken blir godkjent eller avvist, utføres det prøving på 

ytterligere et kjøretøy (se figur 4-1). 

4.1.1.3.1.1.1.4.  For periodisk regenererende systemer skal resultatene multipliseres med faktoren Ki oppnådd på det 

tidspunktet typegodkjenningen ble gitt. 

På anmodning fra produsenten kan prøvingen utføres umiddelbart etter at en regenerering er 

gjennomført. 

Figur 4-1 

Kriterier for godkjenning/avvisning ved type I-, II- og VII-prøving 

 

4.1.1.3.1.1.2.  Uten hensyn til miljøkravene angitt i artikkel 23 og 24 i forordning (EU) nr. 168/2013 vil 

prøvingene bli utført på kjøretøyer som har tilbakelagt en strekning på høyst 100 km etter første start 

på produksjonslinjen. 

4.1.1.3.1.1.2.1. På anmodning fra produsenten kan imidlertid prøvingene utføres på kjøretøyer som har tilbakelagt 

høyst 1000 km. 

I slike tilfeller vil innkjøringen bli utført av produsenten, som forplikter seg til ikke å foreta noen 

justeringer på disse kjøretøyene. 

4.1.1.3.1.1.2.2.  Når produsenten ber om tillatelse til å utføre innkjøringen («x» km, der x ≤ 1000 km), kan denne 

utføres som følger: 

Eksos- og CO2-utslippene vil bli målt høyst 100 km etter første start på produksjonslinjen og ved 

«x» km på det kjøretøyet som prøves først (som kan være typegodkjenningskjøretøyet). 

Utviklingskoeffisienten (EC) for utslippene mellom 100 km og «x» km beregnes som følger: 

Ligning 4-2: 

EC = 
Utslipp_ved_x_km 

Utslipp_ved_max_100_km 

Verdien av EC kan være mindre enn 1. 

De etterfølgende kjøretøyene innkjøres ikke, men utslippene fra dem ved 100 km endres ved hjelp av 

utviklingskoeffisienten. 

I så fall benyttes følgende verdier: 

Verdien ved «x» km for det første kjøretøyet. 

Verdiene ved høyst 100 km multiplisert med utviklingskoeffisienten (EC) for de etterfølgende 

kjøretøyene. 

Prøving av tre kjøretøyer 

Beregning av 

prøvingsstatistikk 

Er prøvingsstatistikken i samsvar med kriteriene for å 

avvise serien i henhold til den aktuelle tabellen? 

Er prøvingsstatistikken i samsvar med kriteriene for å 

godkjenne serien i henhold til den aktuelle tabellen? 

Prøving av ytterligere et 

kjøretøy 

Serie avvist 

Serie godkjent 
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4.1.1.3.1.1.2.3.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan kjøretøyprodusenten anvende en fast utviklings-

koeffisient på 0,92 og multiplisere alle verdier for eksos- og CO2-utslipp ved null km med denne 

faktoren. 

4.1.1.3.1.1.2.4.  Prøvinger av produksjonssamsvar kan foretas med et kommersielt drivstoff dersom C3/C4-forholdet 

ligger mellom forholdet for referansedrivstoffene nevnt i vedlegg II(A1) til forordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til LPG, eller dersom Wobbe-tallet ligger mellom tallene for de ekstreme 

referansedrivstoffene med hensyn til NG eller H2NG. I slike tilfeller skal en drivstoffanalyse 

framlegges for godkjenningsmyndigheten. 

4.1.1.3.2.  Produksjonssamsvar dersom produsentens statistiske data er tilgjengelige 

4.1.1.3.2.1.  De følgende avsnittene beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere kravene 

til produksjonssamsvar for eksos- og CO2-utslipp når produsentens standardavvik for produksjonen 

igjen er tilfredsstillende. 

4.1.1.3.2.2.  Med en prøve som består av minst tre kjøretøyer, fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at 

sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 40, er 0,95 (produsentens risiko 

= 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 65, er 0,1 

(forbrukerens risiko = 10 %). 

4.1.1.3.2.3.  Følgende framgangsmåte benyttes (se figur 4-1): 

La L være den naturlige logaritmen for grensene for eksosutslipp angitt i del A i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 168/2013 og den erklærte verdien for CO2-utslipp ved typegodkjenningen: 

xi = den naturlige logaritmen for målingen for den i-ende motoren i prøven, 

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er 

beregnet), 

n = det aktuelle prøveantallet. 

4.1.1.3.2.4.  Beregn det statistiske resultatet av prøvingen, som viser summen av standardavvikene for grensen, 

og definert som følger: 

Ligning 4-2: 

 

4.1.1.3.2.5.  Følgende gjelder: 

4.1.1.3.2.5.1.  Dersom prøvingsstatistikkresultatet er større enn godkjentverdien for det prøveantallet som er angitt 

i tabell 4-1, godkjennes resultatet. 

4.1.1.3.2.5.2.  Dersom prøvingsstatistikkresultatet er mindre enn avvistverdien for det prøveantallet som er angitt i 

tabell 4-1, avvises resultatet. 

4.1.1.3.2.5.3.  I andre tilfeller prøves ytterligere et kjøretøy i samsvar med vedlegg II(A) til forordning (EU) 

nr. 168/2013, og framgangsmåten anvendes på prøven med én enhet mer. 

4.1.1.3.2.5.4.  Tabell 4-1 

Godkjenning/avvisning avhengig av prøveantallet; produksjonssamsvar dersom produsentens 

statistiske data er tilgjengelig 

Prøveantall 

(kumulert antall motorer prøvd) 
Beslutningsverdi for godkjent Beslutningsverdi for avvist 

a b c 

3 3,327 -4,724 

4 3,261 -4,79 

5 3,195 -4,856 

6 3,129 -4,922 

7 3,063 -4,988 

8 2,997 -5,054 

9 2,931 -5,12 
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a b c 

10 2,865 -5,185 

11 2,799 -5,251 

12 2,733 -5,317 

13 2,667 -5,383 

14 2,601 -5,449 

15 2,535 -5,515 

16 2,469 -5,581 

17 2,403 -5,647 

18 2,337 -5,713 

19 2,271 -5,779 

20 2,205 -5,845 

21 2,139 -5,911 

22 2,073 -5,977 

23 2,007 -6,043 

24 1,941 -6,109 

25 1,875 -6,175 

26 1,809 -6,241 

27 1,743 -6,307 

28 1,677 -6,373 

29 1,611 -6,439 

30 1,545 -6,505 

31 1,479 -6,571 

32 -2,112 -2,112 

4.1.1.3.3.  Produksjonssamsvar dersom produsentens statistiske data er utilfredsstillende eller utilgjengelige 

4.1.1.3.3.1.  De følgende avsnittene beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere kravene 

til produksjonssamsvar for eksos- og CO2-utslipp når produsentens bevis for standardavvik for 

produksjonen enten er utilfredsstillende eller utilgjengelige. 

4.1.1.3.3.2.  Med en prøve som består av minst tre kjøretøyer, fastsettes framgangsmåten for prøvetaking slik at 

sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 40, er 0,95 (produsentens risiko  

= 5 %), og slik at sannsynligheten for at et parti godkjennes med en feilprosent på 65, er 0,1 

(forbrukerens risiko = 10 %). 

4.1.1.3.3.3.  Målingene for eksos- og CO2-utslipp anses å følge en logaritmisk normalfordeling og bør først 

omformes ved å bestemme den naturlige logaritmen. m0 og m betegner henholdsvis minste og 

største prøveantall (m0 = 3 og m = 32), og n betegner det aktuelle prøveantallet. 

4.1.1.3.3.4.  Dersom de naturlige logaritmene for målingene i serien er x1, x2, …, xj og L er den naturlige 

logaritmen for grensene for utslipp av forurensende stoffer angitt i del A i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013 og den erklærte typegodkjenningsverdien for CO2, defineres følgende:  
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Ligning 4-3: 

 

4.1.1.3.3.5.  Tabell 4-2 nedenfor viser verdiene for godkjent resultat (An) og avvist resultat (Bn) som funksjon av 

det aktuelle prøveantallet. Det statistiske resultatet av prøvingen er forholdet (dnvn) og skal benyttes 

for å avgjøre om serien er godkjent eller avvist, som følger: 

For mo ≤ n ≤ m: 

4.1.1.3.3.5.1.  Serien er godkjent dersom . 

4.1.1.3.3.5.2.  Serien er avvist dersom . 

4.1.1.3.3.5.3.  En ny måling foretas dersom . 

Tabell 4-2 

Godkjenning/avvisning avhengig av prøveantallet; produksjonssamsvar dersom produsentens 

statistiske data er utilfredsstillende eller utilgjengelig 

Prøveantall 

(kumulert antall motorer prøvd) 

Beslutningsverdi for godkjent 

An 

Beslutningsverdi for avvist 

Bn 

a b c 

3 -0,80380 16,64743 

4 -0,76339 7,68627 

5 -0,72982 4,67136 

6 -0,69962 3,25573 

7 -0,67129 2,45431 

8 -0,64406 1,94369 

9 -0,61750 1,59105 

10 -0,59135 1,33295 

11 -0,56542 1,13566 

12 -0,53960 0,97970 

13 -0,51379 0,85307 

14 -0,48791 0,74801 

15 -0,46191 0,65928 

16 -0,43573 0,58321 

17 -0,40933 0,51718 

18 -0,38266 0,45922 

19 -0,35570 0,40788 

20 -0,32840 0,36203 

21 -0,30072 0,32078 

22 -0,27263 0,28343 

23 -0,24410 0,24943 

24 -0,21509 0,21831 
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a b c 

25 -0,18557 0,18970 

26 -0,15550 0,16328 

27 -0,12483 0,13880 

28 -0,09354 0,11603 

29 -0,06159 0,09480 

30 -0,02892 0,07493 

31 0,00449 0,05629 

32 0,03876 0,03876 

4.1.1.3.3.6.  Merknader 

Følgende rekursive formler er nyttige ved beregning av suksessive verdier av det prøvingsstatistikken: 

Ligning 4-4: 

 

4.1.1.3.4.  Typegodkjenningsmyndighetene som gir godkjenningen, kan til enhver tid kontrollere de metodene 

som er anvendt ved hver produksjonsenhet. 

4.1.1.3.5. Ved hver inspeksjon skal rapporter om prøvinger og overvåking av produksjonen framlegges for 

inspektøren. 

4.1.1.3.6.  Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium. Det minste antallet 

stikkprøver kan fastsettes ut fra resultatene av produsentens egne kontroller. 

4.1.1.3.7.  Dersom kvalitetsstandarden ikke synes å være tilfredsstillende, eller dersom det synes nødvendig å 

undersøke gyldigheten av prøvingene gjennomført i henhold til nr. 9.4.2.2, skal inspektøren ta ut 

prøver som skal sendes til den tekniske instansen som gjennomførte godkjenningsprøvingene. 

4.1.1.3.8.  Typegodkjenningsmyndighetene kan gjennomføre alle de prøvingene som er angitt i dette vedlegg. 

4.1.1.4.  Kjøretøyer som drives av et elektrisk hybridframdriftssystem 

Som en generell regel skal tiltak for å sikre produksjonssamsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp, 

forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde for elektriske hybridkjøretøyer kontrolleres på 

grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet som er i samsvar med modellen angitt i 

artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Kontrollene av produksjonssamsvar bygger på godkjenningsmyndighetens vurdering av produsentens 

revisjonsprosedyre for å sikre at kjøretøytypen er i samsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp, 

forbruk av elektrisk energi og rekkevidde. 

Dersom myndigheten ikke er tilfreds med kvaliteten på produsentens revisjonsprosedyre, kan den kreve 

at det skal utføres kontrollprøvinger på kjøretøyer som er under produksjon. 

Samsvar med hensyn til eksos- og CO2-utslipp skal kontrolleres ved hjelp av de statistiske 

framgangsmåtene som er beskrevet i nr. 4.1.1.3.1–4.1.1.3.3. Kjøretøyene prøves etter framgangsmåten 

beskrevet i vedlegg II(A) til forordning (EU) nr. 168/2013. 
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4.1.1.5.  Forurensningsreduserende reserveinnretninger 

4.1.1.5.1.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor skal det tas en forurensningsreduserende reserve-

innretning fra produksjonslinjen for det typegodkjente kjøretøyet. 

4.1.1.5.2.  Produksjonen vil anses å være i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg dersom et representativt 

kjøretøy utstyrt med en forurensningsreduserende innretning som er tilfeldig utvalgt fra produk-

sjonslinjen, oppfyller de gjeldende kravene angitt i artikkel 23 i forordning (EU) nr. 168/2013 om 

miljøprestasjon. Ytelsen til framdriftssystemet som er montert i det representative kjøretøyet, skal måles 

i samsvar med vedlegg II(A) til forordning (EU) nr. 168/2013 og skal ikke overstige ytelsen til 

framdriftsenheten i den originale forurensningsreduserende innretningen den erstatter. 

4.1.1.6.  Tiltak som skal treffes i tilfelle manglende produksjonssamsvar 

Dersom det konstateres manglende samsvar ved inspeksjoner, skal godkjenningsmyndigheten sikre 

at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig. 

4.1.1.7.  Sanksjoner i forbindelse med manglende produksjonssamsvar 

4.1.1.7.1.  Godkjenningen som er gitt for en kjøretøytype, kan tilbakekalles dersom kravene i nr. 4.1.1.1 ikke er 

oppfylt. 

4.1.1.7.2.  Dersom en medlemsstat tilbakekaller en godkjenning den har gitt tidligere, skal den straks underrette 

de andre medlemsstatene. 

4.1.2.  Produksjonssamsvar for type IV-prøving, fordampingsutslipp 

For rutinemessig prøving ved produksjonslinjens avslutning kan produsenten påvise samsvar ved 

prøvetaking av kjøretøyer som skal oppfylle kravene nedenfor. Alternativt skal hele prøvings-

metoden beskrevet i dette vedlegg utføres. På produsentens anmodning kan det benyttes en 

alternativ prøvingsmetode dersom denne metoden er framlagt for og godkjent av den tekniske 

instansen som ledd i framgangsmåten for typegodkjenning til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. 

4.1.2.1.  Tetthetsprøving 

4.1.2.1.1.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemet for fordampingsutslipp skal være 

isolert. 

4.1.2.1.2.  Drivstoffsystemet skal påføres et trykk på 3,7 kPa ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm H2O). 

4.1.2.1.3.  Trykket skal stabiliseres før drivstoffsystemet isoleres fra trykkilden. 

4.1.2.1.4.  Etter at drivstoffsystemet er isolert, skal trykket falle med høyst 0,5 kPa (50 mm H2O) på fem 

minutter. 

4.1.2.2.  Ventilasjonsprøving 

4.1.2.2.1.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemet skal være isolert. 

4.1.2.2.2.  Drivstoffsystemet skal påføres et trykk på 3,7 kPa ± 0,1 kPa (370 ± 10 mm H2O). 

4.1.2.2.3.  Trykket skal stabiliseres før drivstoffsystemet isoleres fra trykkilden. 

4.1.2.2.4.  Ventilasjonsåpningene til atmosfæren fra utslippskontrollsystemene skal tilbakestilles til 

produksjonstilstand. 

4.1.2.2.5.  Trykket i drivstoffsystemet skal falle til under 1,0 kPa (100 mm H2O) på to minutter. 

4.1.2.3.  Utluftingsprøving 

4.1.2.3.1.  Utstyr som kan oppdage en luftmengde på 0,25 liter i minuttet, skal festes til utluftingsinntaket og en 

trykkbeholder av tilstrekkelig størrelse til å ha ubetydelig virkning på utluftingssystemet skal via en 

omkoplingsventil koples til utluftingsinntaket, eller alternativt: 

4.1.2.3.2.  Produsenten kan bruke en strømningsmåler etter eget valg dersom godkjenningsmyndigheten godtar 

den. 

4.1.2.3.3.  Kjøretøyet skal kjøres på en slik måte at enhver konstruksjonsmessig funksjon i utluftingssystemet 

som kan begrense utluftingen, oppdages og omstendighetene registreres. 

4.1.2.3.4.  Mens motoren går innenfor de grensene som er angitt ovenfor, skal luftstrømmen bestemmes på en 

av følgende måter: 

4.1.2.3.4.1.  Innretningen innstilles til et trykkfall fra atmosfærisk nivå til et nivå som angir at et volum på 

0,25 liter luft har strømmet inn i utslippskontrollsystemet for fordampingsutslipp i løpet av ett 

minutt. 
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4.1.2.3.4.2.  En alternativ strømningsmåler med en påvisbar avlesning på minst 0,25 liter per minutt. 

4.1.2.3.4.3.  På produsentens anmodning kan det brukes en alternativ metode for utluftingsprøver dersom denne 

metoden er framlagt for og godkjent av den tekniske instansen som ledd i typegodkjenningsrutinen. 

4.1.2.4.  Kontrollmetoder 

4.1.2.4.1.  Typegodkjenningsmyndigheten som har gitt typegodkjenning, kan når som helst kontrollere 

metodene for samsvarskontroll som gjelder for hver produksjonsenhet. 

4.1.3.  Type VIII-prøving, lydnivå 

4.1.3.1.  Kjøretøyets samsvar vedrørende lydnivå 

Ethvert produsert kjøretøy skal være i samsvar med en godkjent kjøretøytype og skal være utstyrt 

med den lydpotten det ble godkjent med, samt oppfylle kravene i artikkel 23 og vedlegg VI(D) til 

forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til den aktuelle kjøretøytypen. 

4.1.3.1.1.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor skal et tilfeldig utvalgt kjøretøy tas fra produksjons-

linjen for den typen som er godkjent i henhold til dette nr. 4.1.3. Produksjonen vil anses å være i 

samsvar med bestemmelsene i dette nummer dersom det lydnivået som er målt ved hjelp av 

prøvingsmetoden nevnt i vedlegg VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013 ikke overstiger med mer 

enn 3 dB(A) den verdien som ble målt ved typegodkjenning, og heller ikke med mer enn 1 dB(A) de 

grenseverdiene som er fastsatt i dette nummer. 

4.1.3.2.  Produksjonssamsvar for et ikke-originalt reserveeksosanlegg 

4.1.3.2.1.  Ethvert produsert eksosanlegg skal være i samsvar med en godkjent type i henhold til dette nummer 

og oppfylle kravene i vedlegg VI(D) til forordning (EU) nr. 168/2013 til den kjøretøytypen det er 

beregnet på. 

4.1.3.2.2.  For å kunne prøve samsvar som fastsatt ovenfor vil det bli tatt en eksosprøve fra produksjonslinjen 

for den typen som er godkjent i henhold til dette nr. 4.1.3. 

4.1.3.2.3.  Produksjonen vil anses å være i samsvar med dette nr. 4.1.3 dersom kravene i vedlegg VI(D) til 

forordning (EU) nr. 168/2013 er oppfylt, og dersom det lydnivået som ble målt ved hjelp av 

prøvingsmetoden nevnt i nevnte vedlegg, ikke overstiger med mer enn 3 dB(A) den verdien som ble 

målt ved typegodkjenning. 

4.1.4.  Krav til produksjonssamsvar med hensyn til høyeste konstruksjonshastighet, største dreiemoment, 

største kontinuerlige nominelle effekt og største toppeffekt 

4.1.4.1.  Måletoleranser for kjøretøyets høyeste hastighet ved prøving av produksjonssamsvar 

Ved kontroll av produksjonssamsvar kan kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet variere med 

± 5 % fra den verdien som er bestemt ved typegodkjenningsprøvingen. 

4.1.4.2.  Toleranser for største dreiemoment, største kontinuerlig nominell effekt, største nettoeffekt og 

største toppeffekt ved prøving av produksjonssamsvar 

Tabell 4-3 

Måletoleranse for største dreiemoment, største kontinuerlige nominelle effekt, største 

nettoeffekt og største toppeffekt avhengig av målt effekt 

Målt effekt 

Akseptabel toleranse for største dreiemoment, største 

kontinuerlige nominelle effekt, største nettoeffekt og 

største toppeffekt 

< 1 kW ≤ 20 % 

1 kW < målt effekt < 11 kW ≤ 10 % 

> 11 kW ≤ 5 % 

4.1.5.  Krav til produksjonssamsvar med hensyn til masse i driftsferdig stand 

Massen i driftsferdig stand for et kjøretøy i gruppe L kan avvike fra den nominelle verdien med 

høyst 8 % når det gjelder tillatt øvre og nedre avvik, som er det negative og positive avviket rundt 

den erklærte nominelle verdien opp til og med grenseverdiene for masse i driftsferdig stand nevnt i 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013.  
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5.  Gjennomgåelse av akseptable toleranser for masse i driftsferdig stand 

Uavhengig av om nr. 4 får anvendelse, skal medlemsstatene innen 31. desember 2019 framlegge for 

Kommisjonen statistikken for de faktisk observerte toleransene for masse i driftsferdig stand ved 

kontroll av produksjonssamsvar. Statistikken skal inneholde massen i driftsferdig stand målt ved 

typegodkjenning, og enhver positiv eller negativ variasjon målt som en prosentdel av denne 

typegodkjente massen i driftsferdig stand, observert ved vurdering av produksjonssamsvar på 

produksjonslinjen. På grunnlag av disse dataene vil Kommisjonen vurdere hvorvidt det vil være 

nødvendig å revurdere det største tillatte avviket i prosent fastsatt i nr. 4.1.5. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Krav som får anvendelse på koplinger og fester 

1. Virkeområde 

1.1.  Dette vedlegg får anvendelse på koplinger og fester på kjøretøyer i gruppe L, dersom slike er montert. 

1.2.  Dette vedlegg angir kravene som koplinger på kjøretøyer i gruppe L skal oppfylle for å 

1.2.1.  sikre kompatibilitet ved kombinasjon av kjøretøyer i gruppe L med forskjellige typer tilhengere, 

1.2.2.  sikre sikker kopling av kjøretøy og tilhenger under alle bruksforhold, 

1.2.3.  sikre sikker til- og frakopling. 

2. Allmenne krav 

2.1.  Koplinger for kjøretøyer i gruppe L skal produseres og festes i samsvar med god teknisk praksis, og skal være 

sikre å betjene. De kan godkjennes som separate tekniske enheter i henhold til denne forordning eller 

godkjennes i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55(1). 

2.2.  Koplingene skal være konstruert og produsert slik at de under normal bruk, med riktig vedlikehold og rettidig 

utskifting av slitedeler, vil fortsette å fungere tilfredsstillende. 

2.3.  Hver kopling skal følges av monterings- og bruksanvisninger som gir tilstrekkelige opplysninger til at en 

kompetent person kan montere og betjene den riktig på kjøretøyet. Anvisningene skal være på det eller de 

offisielle språkene i den medlemsstaten der koplingen tilbys for salg. 

2.4.  Det kan benyttes materialer hvis relevante egenskaper for bruken er fastsatt i en standard, eller hvis 

egenskaper er angitt i bruksanvisningen. 

2.5.  Alle deler av koplinger som dersom de svikter, kan føre til at de to kjøretøyene skilles fra hverandre, skal 

være laget av stål. Det kan benyttes andre materialer, forutsatt at produsenten har godtgjort overfor den 

tekniske instansen at de er likeverdige. 

2.6.  Alle koplinger skal være konstruert for mekanisk låsing, og koplingens lukkede posisjon skal sikres av minst 

én sikringsinnretning med mekanisk inngrep. 

2.7.  Dersom en koplingskule er utstyrt med en kopling, skal det brukes en koplingskule som angitt i samsvar med 

figur Ap1-1 i tillegg 1, på et kjøretøy i gruppe L. Koplingstypen skal velges og plasseres slik at den gir størst 

mulig forenlighet med en rekke tilhengertyper. Imidlertid kan det brukes en annen innretning enn en slik 

koplingskule, forutsatt at kravene i nr. 2.8 er oppfylt, og at tilhengernes forenlighet og utbyttbarhet verken er 

nødvendig eller mulig (spesialkombinasjoner). 

2.8.  Koplinger skal konstrueres slik at de oppfyller kravene til betjening, plassering, bevegelighet og styrke i 

nr. 2.9, 2.10, 2.11, 3, 4 og 5. 

2.9.  Koplingene skal være konstruert og festet slik at det gir størst mulig sikkerhet i henhold til god teknisk 

praksis; dette gjelder også betjeningen av koplingen. 

2.10.  Kjøretøyene skal på en sikker måte kunne tilkoples og frakoples av én person uten bruk av verktøy. 

2.11.  De avtakbare koplingene skal på en enkel måte kunne betjenes for hånd uten bruk av verktøy. 

2.12.  Når produkter bringes i omsetning, skal produsenter av koplinger eller kjøretøyer gi forbrukerne retningslinjer 

og opplysninger på alle offisielle språk om hvilken virkning det har på kjøreegenskapene til et kjøretøy i 

gruppe L dersom det kjøres med en tilhenger. 

3. Krav til plassering 

3.1.  Koplinger som er montert på kjøretøyer, skal kunne betjenes uhindret og sikkert. 

3.2.  Koplingskuler som er festet til kjøretøyer, skal være i samsvar med de geometriske kravene som er angitt i 

figur Ap1-2 i tillegg 1.  

  

(1) EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1. 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/349 

 

3.3.  Høyden på koplingens koplingspunkt dersom dette ikke er en koplingskule, skal tilsvare høyden på koplings-

punktet på draget til tilhengeren innenfor et område på ± 35 mm, forutsatt at tilhengeren står vannrett. 

3.4.  Form og dimensjon på trekkbeslagene skal være i samsvar med kjøretøyprodusentens krav med hensyn til 

festepunkter og eventuelle andre nødvendige monteringsinnretninger. 

3.5.  Kravene til kjøretøyprodusenten med hensyn til koplingen, tilhengerens tillatte masse og tillatt statisk vertikal 

belastning påført på koplingspunktet skal oppfylles. 

3.6.  De monterte koplingene skal ikke hindre synligheten til skiltet for kjennemerke bak og/eller belysnings-

komponenter; i motsatt fall skal det brukes en kopling som kan demonteres uten spesialverktøy. 

3.7.  Produsenter av trekkbeslag skal utstyre disse med festepunkter som enten sekundære koplinger eller 

innretninger som er nødvendige for å kunne stoppe tilhengeren automatisk dersom den frakoples 

hovedkoplingen, kan festes til. 

3.7.1.  Festepunktene for en sekundær kopling og/eller en sikkerhetsvaier skal være plassert slik at når den er i bruk, 

skal den sekundære koplingen eller sikkerhetsvaieren ikke begrense koplingens normale bevegelighet eller 

påvirke det normale påløpsbremseanlegget. 

3.7.2.  Ett enkelt festepunkt skal være plassert innenfor 100 mm av et vertikalplan som går gjennom koplingsleddets 

sentrum. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal det være to festepunkter, ett på hver side av den vertikale 

midtlinjen og i samme avstand (høyst 250 mm) fra midtlinjen. Festepunktet/festepunktene skal være så langt 

bak og så høyt som praktisk mulig. 

4. Krav til bevegelighet 

4.1.  Følgende bevegelighet skal være mulig når koplingen ikke er festet til kjøretøyet: 

4.1.1.  Det skal være et vinkelutslag ved største vertikale bevegelse på 20° over og under den horisontale midtlinjen 

ved alle horisontale svingningsvinkler opp til minst 90° på hver side av innretningens midtlinje i 

lengderetningen. 

4.1.2.  Ved alle horisontale svingningsvinkler opp til 90° på hver side av innretningens midtlinje i lengderetningen 

skal det være et vinkelutslag ved største aksiale rotasjon på hver side av den vertikale midtlinjen på 25° for 

tre- eller firehjuls kjøretøyer, eller 40° for tohjuls kjøretøyer. 

4.2.  Ved alle horisontale svingningsvinkler skal følgende kombinasjoner av bevegelighet være mulig: 

4.2.1.  For tohjuls kjøretøyer, med mindre innretningen brukes med tilhenger med ett hjul som heller med kjøretøyet 

med to hjul: 

4.2.1.1.  Vertikal bevegelse på ± 15° med aksial rotasjon på ± 40°. 

4.2.1.2.  Aksial rotasjon på ± 30° med vertikal bevegelse på ± 20°. 

4.2.2.  For trehjuls kjøretøyer eller firehjuls motorsykler: 

4.2.2.1.  Vertikal bevegelse på ± 15° med aksial rotasjon på ± 25°. 

4.2.2.2.  Aksial rotasjon på ± 10° med vertikal bevegelse på ± 20°. 

4.3.  Det skal være mulig å kople og frakople koplingskuler når koplingskulens lengdeakse i forhold til midtlinjen 

til koplingskulen og montering 

4.3.1.  horisontalt representerer en vinkel β = 60° til høyre eller venstre, 

4.3.2.  vertikalt representerer en vinkel α = 10° oppover eller nedover, 

4.3.3.  aksialt representerer en vinkel på 10° til høyre eller venstre. 

5. Krav til styrke 

5.1.  Det skal foretas en prøving av dynamisk styrke (holdbarhetsprøving). 

5.1.1.  Holdbarhetsprøvingen skal foretas med en vekslende og tilnærmet sinusformet belastning med en rekke 

belastningssykluser avhengig av materialet. Det skal ikke forekomme sprekker eller brudd eller annen synlige 

ytre skade, eller stor, permanent deformasjon som vil kunne medføre at innretningen ikke fungerer 

tilfredsstillende.  
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5.1.2.  Grunnlaget for belastningen ved den dynamiske prøvingen er D-verdien vist nedenfor. Det tas hensyn til den 

statiske vertikale belastningen i prøvingsbelastningens retning på horisontalplanet avhengig av 

koplingspunktets posisjon og den tillatte statiske vertikale belastningen på koplingspunktet. 

Ligning 3-1: 

 

der 

T = trekkvognens største teknisk tillatte masse (i tonn), 

R = tilhengerens største teknisk tillatte masse (i tonn), 

g = akselerasjon på grunn av tyngdekraft (antatt g = 9,81 m/s2). 

5.1.3.  De karakteristiske verdiene D og S som prøvingen skal bygge på, er angitt i produsentens søknad om 

typegodkjenning, der S er største tillatte statiske vertikale belastning (i kg) på koplingspunktet. 

5.2.  Prøvingsmetode 

5.2.1.  Ved de dynamiske prøvingene skal prøven plasseres i en egnet innretning med en egnet metode for kraftpåføring 

slik at den ikke utsettes for ytterligere krefter eller momenter utenom den angitte prøvingskraften. Ved 

alternerende prøvinger skal retningen kraften påføres i, ikke avvike mer enn ± 10° fra den angitte retningen. For å 

unngå uspesifiserte krefter og momenter i prøven kan det være nødvendig å ha ett ledd på det punktet der kraften 

påføres, og et annet ledd i en passende avstand. 

5.2.2.  Prøvingsfrekvensen skal ikke overstige 35 Hz. Den valgte frekvensen skal være godt atskilt fra resonans-

frekvensene til prøvingsoppstillingen, herunder innretningen som prøves. Antallet belastningssykluser skal være 

2 × 106 for koplinger laget av stål. Det kan kreves et høyere antall belastningssykluser for koplinger laget av 

andre materialer. Generelt skal sprekkprøvingen utføres i samsvar med metoden for fargepenetrasjonsprøving; 

likeverdige andre metoder er også tillatt. 

5.2.3.  De koplingene som prøves, skal normalt være montert så fast som mulig på en prøvingsinnretning i den 

faktiske posisjonen der de vil bli brukt på kjøretøyet. Festeinnretningene skal være de som er angitt av 

produsenten eller søkeren, og skal være de som er beregnet på å festes på kjøretøyet og/eller ha identiske 

mekaniske kjennetegn. 

5.2.4.  Prøvingsforhold 

5.2.4.1.  Koplinger skal helst prøves ved slike forhold som er beregnet brukt under på veien. Etter produsentens skjønn 

og etter avtale med den tekniske instansen kan bøyelige komponenter nøytraliseres dersom dette er nødvendig 

for prøvingsmetoden, og dersom det ikke medfører at resultatet av prøvingen blir mindre realistisk. 

5.2.4.2.  Bøyelige komponenter som er tydelig overopphetet på grunn av denne hurtigere prøvingsmetoden, kan byttes 

ut under prøvingen. 

5.2.4.3.  Prøvingsbelastningene kan påføres ved hjelp av særlige innretninger uten dødgang. 

5.2.4.4.  Innretningene som framlegges for prøving, skal være forsynt med alle konstruksjonsdetaljer som kan påvirke 

styrkekriteriene (for eksempel plate til elektrisk stikkontakt, eventuelle merkinger osv.). Prøvingens avgrensning 

er forankrings- eller festepunktene. Den geometriske plasseringen av koplingskulen og koplingens festepunkter i 

forhold til referanselinjen skal angis av kjøretøyprodusenten og vises i prøvingsrapporten. 

5.2.4.5.  Produsenten av trekkvognen skal gi produsenten av koplingen alle nødvendige opplysninger om plasseringer 

av festepunkter i forhold til referanselinjen som vist i tillegg 2, og alle disse plasseringene skal inngå i 

prøvingen. 

5.3.  Prøving av koplingskuler og trekkbeslag 

5.3.1.  Koplingen som er montert i prøvingsbenken utsettes for en dynamisk prøving i en strekkprøvingsmaskin med 

vekslende belastning (f.eks. en resonanspulsator). Denne prøvingen skal omfatte følgende: 

5.3.1.1.  Prøvingsbelastningen skal utgjøres av en vekslende kraft og påføres koplingskulen i en vinkel på 15 ± 1°, som 

vist i figur Ap2-1 og Ap2-2 i tillegg 2. 

5.3.1.2.  Dersom kulens sentrum befinner seg over den linjen som er parallell med referanselinjen som vist i figur 

Ap2-3 i tillegg 2, som inneholder det høyeste av de nærmeste festepunktene, skal prøvingen utføres med en 

vinkel α = - 15 ± 1° (figur Ap2-1 i tillegg 2).  
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5.3.1.3.  Dersom kulens sentrum befinner seg under den linjen som er parallell med referanselinjen som vist i figur 

Ap2-3 i tillegg 2, som inneholder det høyeste av de nærmeste festepunktene, skal prøvingen utføres med en 

vinkel α = + 15 ± 1° (figur Ap2-2 i tillegg 2). Denne vinkelen er valgt for å ta hensyn til den vertikale statiske 

og dynamiske belastningen. Denne metoden får anvendelse bare på en tillatt statisk belastning på høyst: 

Ligning 3-2: 

S =  
120 D 

g 

5.3.1.4.  Dersom det kreves en større statisk belastning, skal prøvingsvinkelen økes til 20°. Den dynamiske prøvingen 

skal foretas med følgende prøvingskraft: 

Ligning 3-3: 

Fres = ± 0,6 D 

5.3.2.  Faste koplingskuler, herunder innretninger med ikke-utskiftbare avtakbare kuler og trekkbeslag med 

utskiftbare kuler som kan demonteres (ikke kuler på fast feste), skal prøves i samsvar med nr. 5.3.1. 

5.3.3.  Prøving av trekkbeslag som kan brukes sammen med forskjellige kuleenheter, skal utføres i samsvar med 

prøvingskravene i UN-ECE-reglement nr. 55. 

5.4.  Prøvingskravene i nr. 5.3.1 får også anvendelse på andre koplinger enn koplingskuler. 

6. Kulekoplinger 

6.1.  Kulekoplinger skal være konstruert slik at de kan brukes sikkert sammen med koplingskulene beskrevet i 

figur Ap 1-1 i tillegg 1. 

6.2.  Kulekoplinger som er beregnet på å bli montert på ubremsede tilhengere, skal utstyres med en sekundær 

kopling eller minst festepunkt(er) som muliggjør tilkopling av en sekundær kopling. Festepunktet/feste-

punktene skal være plassert slik at når den eller de sekundære koplingene er i bruk, skal den ikke begrense 

koplingens normale bevegelighet. 

6.3.  Det skal foretas holdbarhetsprøving med en vekslende prøvingskraft og en statisk prøving (løfteprøving) av 

hvert prøveeksemplar. 

6.4.  Den dynamiske prøvingen skal foretas med en egnet koplingskule med passende styrke. På prøvingsinnretningen 

skal kulekoplingen og kulen settes opp som anvist av produsenten på en måte som tilsvarer deres feste på et 

kjøretøy. Ekstra krefter i tillegg til prøvingskraften skal ikke kunne virke på prøven. Prøvingskraften skal påføres 

langs en linje som går gjennom kulens sentrum og heller nedover og bakover i en vinkel på 15° (se figur Ap3-1 i 

tillegg 3). Det skal foretas en holdbarhetsprøving av et prøveeksemplar med følgende prøvingskraft: 

Ligning 3-3: 

Fres = ± 0,6 D 

6.5.  Koplingskulen som brukes til prøvingen, skal ha en diameter på 49 – 0+0;13 mm for å representere en slitt 

koplingskule. Løftekraften FA skal økes jevnt og raskt til følgende verdi: 

Ligning 3-4: 

 

og holdes i 10 sekunder, idet 

C = tilhengerens masse (summen av akseltrykkene for tilhengeren med største tillatte belastning) i tonn. 

6.6.  Dersom andre koplinger enn koplingskuler blir brukt, skal kulekoplingen eventuelt prøves i samsvar med de 

relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 55. 

 ______  
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Tillegg 1 

Spesifikasjon for dimensjoner for en koplingskule montert på et kjøretøy i gruppe L 

1.  Systemet med koplingskule for tilhengere utelukker ikke bruk av andre systemer (f.eks. kardangkoplinger), 

men dersom det brukes en innretning med kulekopling, skal dette systemet være i samsvar med spesifikasjonen 

fastsatt i Ap1-1. 

1.1. Figur Ap1-1 

Dimensjoner for kulekoplinger 

 

1.1.1.  Hulkileradien mellom kulen og halsen skal være tangentiell både i forhold til halsen og til koplingskulens 

nedre, horisontale overflate. 

1.1.2.  Se ISO/R 468:1982 og ISO 1302:2002; ruhetstallet N9 viser til en verdi for Ra på 6,3 μm.  
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1.2. Figur Ap1-2 

Frisone for koplingskuler 

 

Merknader: 

1)  350–420 mm målt kjøretøyets største tillatte masse = T. 

2)  min. = minste avstand, max. = største avstand. 

 ______  
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Tillegg 2 

Spesifikasjoner for dynamisk prøving av koplingskule og trekkbeslag 

1.  Prøvingsretningen vises med eksempelet med en koplingskule med trekkbeslag. (Anvendes analogt på andre 

koplingssystemer). 

1.1.  Figur Ap2-1 

Retning for dynamisk prøving på koplingskule og trekkbeslag – Prøvingsinnretning I.  

RL = referanselinje 

 

1.2.  Figur Ap2-2 

Retning for dynamisk prøving på koplingskule og trekkbeslag – Prøvingsinnretning II.  

RL = referanselinje 

 

1.3.  Figur Ap2-3 

Relative plasseringer av festepunktene på en kopling med hensyn til referanselinjen — Kriterier for 

dynamiske prøvingsvinkler 
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Merknader: 

1) HFP = høyeste festepunkt. 

2) PRL = parallell referanselinje. 

3) RL = referanselinje. 

4) BC = kulens sentrum. 

 ______  
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Tillegg 3 

Spesifikasjoner for dynamisk prøving på kulekopling 

1.  Prøvingsretningen vises med eksempelet med en kulekopling. 

1.1.  Figur Ap3-1 

Retning for dynamisk prøving på kulekopling 

 

1.2.  Figur Ap3-2 

Retning for statisk løfteprøving på kulekopling 

 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Krav som får anvendelse på sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

1. Krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk» menes en gruppe 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som konstruksjonskjennetegnene på 

sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk av kjøretøyet. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e med en masse i driftsferdig stand > 35 kg, L2e, L3e, L4e og L5e som er utstyrt med 

styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62(1). 

1.2.1.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i 

UN-ECE-reglement nr. 18(2) som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L6e som er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L2e. 

1.3.1.  Kjøretøyer i gruppe L6e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 18, som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe L7e som er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 62, 

som fastsatt for kjøretøygruppe L5e. 

1.4.1.  Kjøretøyer i gruppe L7e som ikke er utstyrt med styre, skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 18, som fastsatt for kjøretøygruppe N2. 

 ______  

  

(1) EUT L 89 av 27.3.2013, s. 37. 

(2) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 29. 
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VEDLEGG VII 

Krav som får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

1. Krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller 

seg fra hverandre på vesentlige områder som konstruksjonskjennetegnene på elektroniske komponenter, 

tennplugger og deres ledningsbunter samt deres festemåte og plassering på kjøretøyet. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement 

nr. 10(1). 

 ______  

  

(1) EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1. 
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VEDLEGG VIII 

Krav som får anvendelse på utstikkende deler 

1. Krav som får anvendelse på tohjuls mopeder og tohjuls motorsykler, med eller uten sidevogn 

1.1.  Allmenne krav 

1.1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.1.2.1.  Kjøretøyene skal ikke ha spisse deler, skarpe kanter eller utstikkende deler som peker utover, med en slik 

form, dimensjon, retning eller hardhet at de øker risikoen for eller alvorlighetsgraden av skader og 

sårskader på personer som blir truffet eller streifet av kjøretøyet i tilfelle av en ulykke. Kjøretøyene skal 

være konstruert slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i 

tilfelle av en ulykke, oppfyller kravene i nr. 1–1.3.8. 

1.1.2.2.  Alle berørbare utstikkende deler eller kanter som er laget av eller dekket av materiale som for eksempel 

myk gummi eller myk plast med en Shore A-hardhet på under 60, anses å oppfylle kravene i nr. 1.3–1.3.8. 

Hardhetsmålingen skal utføres med det riktige materialet korrekt montert på kjøretøyet. 

1.1.3.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L1e, L3e og L4e 

1.1.3.1.  Kjøretøyene skal vurderes i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.2–1.2.4.1. 

1.1.3.2.  For kjøretøyer som er utstyrt med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt eller 

delvis omslutte fører, passasjer eller bagasje, eller dekke visse komponenter på kjøretøyet, kan 

kjøretøyprodusenten som alternativ velge å anvende de relevante kravene i UN-ECE-reglement nr. 26 som 

er fastsatt for kjøretøygruppe M1, som omfatter særlige utstikkende deler eller hele den utvendige 

overflaten på kjøretøyet. 

De relevante utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifiseres i 

opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i  

nr. 1–1.3.8. 

1.1.4.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L4e 

1.1.4.1.  Dersom sidevognen er koplet til motorsykkelen, enten permanent eller på en måte som gjør at den kan 

demonteres, er rommet mellom motorsykkelen og sidevognen unntatt fra vurdering (se figur 8-1). 

1.1.4.1.1. Figur 8-1 

Motorsykkel i gruppe L4e med sidevogn, sett ovenfra 
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1.1.4.2.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, 

skal selve motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1–1.3.8. 

1.2.  Vurdering av utstikkende deler 

1.2.1.  En prøvingsinnretning som er i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i figur Ap1-1 i tillegg 1, skal brukes 

til å kontrollere kjøretøyets utstikkende deler. 

1.2.2.  Kjøretøyet skal plasseres på en horisontal flate og holdes oppreist, i første omgang med betjenings-

innretningen for styring og det styrte hjulet i retning rett forover. 

1.2.2.1.  En 50-prosentil menneskelignende prøvingsdukke eller en person med lignende fysiske egenskaper skal 

sitte i prøvingskjøretøyet i normal kjørestilling på en slik måte at det ikke hindrer fri vridning av 

betjeningsinnretningen for styring. Føttene skal være plassert på det fotstøtter beregnet til dette formål, og 

skal ikke hvile på en girstang eller bremsepedal. 

1.2.3.  Prøvingsinnretningen skal på begge sider av kjøretøyet beveges fra foran i kjøretøyet til bakerst. Dersom 

prøvingsinnretningen kommer i berøring med betjeningsinnretningen for styring eller noen del som er 

montert på den, skal betjeningsinnretningen vris bort til helt låst posisjon, mens prøvingen fortsetter. 

Prøvingsinnretningen skal hele tiden være i berøring med kjøretøyet eller føreren under prøvingen (se figur 

8-2). 

1.2.3.1.  Figur 8-2 

Prøvingsinnretningens bevegelsessoner 

 

 

1.2.3.1.  Kjøretøyets front skal være første berøringspunkt, og prøvingsinnretningen skal bevege seg sidelengs og 

utover idet den følger kjøretøyets og eventuelt førerens profil. Prøvingsinnretningen skal også kunne 

bevege seg innover med en hastighet som ikke er større enn hastigheten for bevegelse bakover (dvs. i en 

vinkel på 45° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen). 

1.2.3.2.  Førerens hender og føtter skal skyves unna av prøvingsinnretningen dersom den kommer i direkte berøring 

med dem, og eventuelle relevante støttepunkter (f.eks. forstøtter) skal uhindret kunne rotere, foldes, bøyes 

eller vris som følge av berøringen med prøvingsinnretningen, og de skal kunne vurderes i alle 

mellomliggende posisjoner.  
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1.2.3.3.  Deler og komponenter på speil som er behørig omfattet av relevant typegodkjenning av komponenter, 

anses å oppfylle kravene i nr. 1–1.3.8. 

1.2.3.4.  Utstikkende deler som prøvingsinnretningen kan komme i berøring med i en beregnet bruksposisjon (f.eks. 

fotstøtter for passasjerer både i innfelt og utfoldet stilling), skal vurderes i alle beregnede bruksposisjoner. 

1.2.4.  Når prøvingsinnretningen beveges langs kjøretøyet som beskrevet ovenfor, anses utstikkende deler og 

kanter på kjøretøyet som kommer i berøring med innretningen, å høre inn under 

— gruppe 1 dersom prøvingsinnretningen streifer deler av kjøretøyet, eller 

— gruppe 2 dersom prøvingsinnretningen kolliderer med deler av kjøretøyet. 

1.2.4.1.  For å kunne skille mellom hvilke grupper de utstikkende delene og kantene som kommer i berøring med 

prøvingsinnretningene, hører inn under, skal prøvingsinnretningen brukes i samsvar med vurderings-

metoden vist i figur 8-3 nedenfor og anses å tilhøre 

gruppe 1 dersom 0° ≤ α < 45°, og 

gruppe 2 dersom 45° ≤ α < 90°. 

Figur 8-3 

Prøvingsinnretning som streifer siden av et kjøretøy og kolliderer med en utstikkende del, sett 

ovenfra 

 

1.3.  Særlige krav 

1.3.1.  Krav til radius for deler i gruppe 1 (berøring ved streifing): 

1.3.1.1.  Skilt: 

— Skiltenes kanter skal ha en krumningsradius på minst 0,5 mm. 

Konstruksjon, kåper, karosseri osv.: 

— Hjørnene skal ha en krumningsradius på minst 3,0 mm. Med «hjørne» menes den tredimensjonale 

formen på en flate som ikke er en skiltkant eller et skaft. 

1.3.1.1.1.  Radien på hjørner og skiltkanter skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvingsinnretningen, og 

det skal være en glidende overgang til en eventuelt mindre radius, i den retningen der prøvings-

innretningen og hjørnet eller kanten ikke lenger er i berøring med hverandre. 

1.3.1.2.  Skaft 

— Skaft eller lignende deler skal ha en samlet diameter på minst 10 mm. 

— Kantene på enden av et skaft skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.1.2.1.  Radien på kantene på enden av et skaft skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvings-

innretningen og kan gradvis bli mindre rundt hele omkretsen på enden av skaftet. 

1.3.2.  Krav til radius for deler i gruppe 2 (berøring ved kollisjon): 

1.3.2.1.  Skilt: 

— Skiltenes kanter skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm.  
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Konstruksjon, kåper, karosseri osv.: 

— Hjørnene skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.2.1.1.  Radien på hjørner og skiltkanter skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvingsinnretningen, og 

skal fortsette eller bli gradvis mindre i de retningene der prøvingsinnretningen og hjørnet eller kanten ikke 

lenger er i berøring med hverandre. 

1.3.2.2.  Skaft 

— Skaft eller lignende deler skal ha en samlet diameter på minst 20 mm. 

— Imidlertid kan et skaft eller en lignende del ha en samlet diameter på mindre enn 20 mm, forutsatt at 

dens utstikkende del er mindre enn halvparten av dens samlede diameter. 

— Kantene på enden av et skaft skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm. 

1.3.2.2.1.  Radien på kantene på enden av et skaft skal bestemmes ved berøringspunktet/-ene med prøvings-

innretningen og kan gradvis bli mindre rundt hele omkretsen på enden av skaftet. 

1.3.3.  Den øvre kanten på en vindskjerm eller kåpe, gjennomsiktig eller ikke, skal ha en krumningsradius på 

minst 2,0 mm eller kan være dekket av beskyttende materiale i samsvar med nr. 1.1.1.2. 

1.3.3.1.  Den øvre kanten begrenses av plan i 45° vinkel i forhold til horisontalplanet (se figur 8-4). 

Figur 8-4 

Førerens sikt gjennom gjennomsiktig vindskjerm 

 

1.3.3.2.  Dersom det anvendes en radius på den øvre kanten, skal den ikke være større enn 0,70 ganger vindskjermens 

eller kåpens tykkelse målt ved den øvre kanten. 

1.3.3.3.  Deksler som ligner på vindskjermer eller kåper, som er montert bare for å beskytte førerens instrumentbord 

eller frontlykt, og som har et samlet utstikk på høyst 50 mm målt fra den øverste flaten på det relevante 

instrumentbordet eller frontlykten, er unntatt fra kravene i nr. 1.3.3, 1.3.3.1 og 1.3.3.2. 

1.3.4.  Endene på clutchspaken og bremsespaken montert på betjeningsinnretningen for styring skal være 

nærmest kuleformede og ha en krumningsradius på minst 7,0 mm. De gjenstående ytterkantene på disse 

spakene skal ha en krumningsradius på minst 2,0 mm langs hele håndtakets gripeområde. Kontrollen 

foretas med spakene i ikke-aktivert stilling. 

1.3.4.1.  Dersom spakene er helt dekket av beskyttelsesskjermer og derfor ikke kan komme i berøring med en 

person som treffes av kjøretøyet, anses spakene å oppfylle kravene i nr. 1.3.4. 

1.3.5.  Den framre kanten på skvettskjermen foran eller deler som er montert på den, skal ha en krumningsradius 

på minst 2,0 mm.  
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1.3.5.1.  Den framre kanten på skvettskjermen foran er begrenset av to vertikalplan som danner en horisontal vinkel 

på 45° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.3.5.2.  Dersom det anvendes en radius på den framre kanten på skvettskjermen foran, skal den ikke være større 

enn 0,70 ganger skvettskjermens tykkelse målt ved den fremre kanten. 

1.3.6.  Den bakre kanten på et tanklokk eller en innretning med lignende form som for eksempel er plassert på 

drivstofftankens øvre flate, og som sannsynligvis vil treffe føreren dersom denne kastes forover ved en 

kollisjon, skal ikke stikke ut mer enn 15 mm fra den underliggende flaten, og overgangen fra den 

underliggende flaten skal være glidende eller nærmest rund. Et eksempel vises i figur 8-5. Den kan stikke 

ut mer enn 15 mm fra den underliggende flaten dersom det finnes en verneinnretning bak den som sikrer at 

det relative utstikket på 15 mm ikke overskrides. 

Figur 8-5 

Krav til montering av tanklokk på drivstofftank 

 

1.3.6.1.  Tanklokk eller innretninger med lignende form som ikke er plassert foran føreren eller under nivået til 

førerens sitteplass, er unntatt fra kravene i nr. 1.3.6. 

1.3.7.  Tenningsnøkkelens hode skal ha en vernehette laget av gummi eller plast med avrundede kanter. 

1.3.7.1.  Tenningsnøkler som ikke må sitte i tenningslåsen mens kjøretøyet er i drift, som er i flukt med eller 

omsluttet av omliggende overflate, hvis hode kan felles inn i forhold til dens skaft eller trommel, som er 

plassert under nivået til førerens sitteplass eller som ikke er plassert foran føreren, er unntatt fra kravene i 

nr. 1.3.7. 

1.3.8.  Spisse deler som peker utover eller utstikkende deler på kjøretøyet når det er i normal og oppreist stilling, 

som ikke kommer i berøring med prøvingsinnretningen, men som kan øke risikoen for eller 

alvorlighetsgraden av skader og sårskader som følge av berøring med en person som blir truffet ved en 

kollisjon, skal være avrundet. 

2. Krav som får anvendelse på trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler 

2.1.  Allmenne krav 

2.1.1.  Kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e skal oppfylle følgende allmenne krav: 

2.1.1.1.  Kjøretøyene skal ikke ha spisse deler, skarpe kanter eller utstikkende deler som peker utover, med en slik 

form, dimensjon, retning eller hardhet at de øker risikoen for eller alvorlighetsgraden av skader og 

sårskader på personer som blir truffet eller streifet av kjøretøyet i tilfelle av en ulykke. Kjøretøyene skal 

være konstruert slik at deler og kanter som myke trafikanter som fotgjengere kan komme i berøring med i 

tilfelle av en ulykke, oppfyller kravene i nr. 2.1.2–2.1.2.1.4. 

2.1.2.  Særlige bestemmelser om kjøretøyer i gruppe L2e, L5e, L6e og L7e 

2.1.2.1.  Kjøretøyene skal oppfylle alle relevante krav i UN-ECE-reglement nr. 26, som fastsatt for 

kjøretøygruppe M1. 
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2.1.2.1.1.  Idet det tas hensyn til forskjellene i oppbyggingsmåte i disse kjøretøygruppene og hvorvidt kjøretøyet er 

utstyrt med en ryggeinnretning eller ikke, kan imidlertid kjøretøyprodusenten som alternativ til kravet i 

nr. 2.1.2.1 velge å anvende kravene i nr. 1.1–1.1.2.1 og nr. 1.2–1.3.8, som fastsatt for kjøretøyer i gruppe 

L1e og L3e som omfatter særlige utstikkende deler (f.eks. forgafler, hjul, støtfangere, skvettskjermer og 

kåper samt den bakre delen av kjøretøyer som ikke er utstyrt med en ryggeinnretning) på kjøretøyet som 

skal typegodkjennes, etter avtale med den tekniske instansen og godkjenningsmyndigheten (f.eks. for en 

kjøretøytype som generelt er utformet som en motorsykkel, men som er utstyrt med tre hjul og dermed 

klassifiseres som et kjøretøy i gruppe L5e). 

De relevante utstikkende delene som er vurdert i samsvar med dette nummer, skal tydelig identifiseres i 

opplysningsdokumentet, og eventuelle gjenværende utvendige overflater skal oppfylle kravene i nr. 2–

2.1.2.1.4. 

2.1.2.1.2.  Dersom kjøretøyer som er utstyrt med en form for konstruksjon eller paneler som er beregnet å skulle helt 

eller delvis omslutte fører, passasjer eller bagasje eller dekke visse kjøretøykomponenter og deler av den 

utvendige overflaten, ikke kan vurderes hensiktsmessig ved anvendelse av nr. 2.1.2.1.1 (f.eks. med hensyn 

til tak, takstolper, dører, dørhåndtak, ruter, motorpanserets overflate, bagasjeromslokk, åpningsknapper, 

lasteplattformer), skal disse gjenværende utstikkende delene oppfylle alle de relevante kravene i UN-ECE-

reglement nr. 26 som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2.1.2.1.3.  For kjøretøyer i gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU skal kantene som kan komme i berøring i 

samsvar med bestemmelsene fastsatt ovenfor, og som er plassert bak bakre torpedovegg, eller dersom det 

ikke finnes noen bakre torpedovegg, et vertikalt tverrplan som går gjennom et punkt som ligger 50 cm bak 

R-punktet til den bakerste sitteplassen, minst være avrundet når de stikker ut 1,5 mm eller mer. 

2.1.2.1.4.  Kontroll av at kravene er oppfylt, skal skje uten at det er festet noe kjennemerke på kjøretøyet, og en 

eventuell plass eller flate for kjennemerke er således ikke unntatt fra vurderingen. 

 ______  
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Tillegg 1 

Prøvingsinnretning 

1. Prøvingsinnretning for utstikkende deler 

1.1.  Figur Ap1-1 

Diagram over prøvingsinnretningen 

 

2. Framgangsmåte for bruk 

2.1.  Prøvingsinnretningen skal kunne holdes i en retning som sikrer at linjen som tilsvarer en vinkel på α = 90° holder 

seg parallell med kjøretøyets midtplan i lengderetningen gjennom hele prøvingen. 

2.2.  Den nedre delen av prøvingsinnretningen (dvs. den 100 mm høye foten) kan ha en annen konstruksjon av hensyn 

til stabilitet og betjening. Dersom denne nedre delen kommer i direkte berøring med kjøretøyet, skal den 

imidlertid tilpasses (f.eks. ved lokalt å skjære den ned til minst 150 mm i diameter) for å muliggjøre full kontakt 

mellom kjøretøyet og den delen av prøvingsinnretningen som er mellom 100 mm og 1200 mm høy. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav som får anvendelse på oppbevaring av drivstoff 

1. Allmenne krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til oppbevaring av drivstoff» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg 

fra hverandre på vesentlige områder som form, størrelse og materialegenskaper samt monteringsmetode og 

plassering av drivstofftanken på kjøretøyet. 

1.2.  Drivstofftanker på kjøretøyer utstyrt med én eller flere av disse skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.2.1.  Drivstofftanker skal være laget av materialer hvis termiske, mekaniske og kjemiske egenskaper kontinuerlig 

er hensiktsmessige for den bruken de er beregnet på. 

1.2.2.  Drivstofftanker og tilstøtende kjøretøydeler skal være konstruert slik at det ikke dannes elektrostatisk 

oppladning som kan medføre gnistdannelse mellom tanken og understellet på kjøretøyet, som igjen kan 

antenne en blanding av luft og drivstoff. 

1.2.3.  Drivstofftanker skal være laget slik at de er korrosjonsbestandige. 

1.2.4.  Drivstofftanker skal være utstyrt med hensiktsmessige innretninger (f.eks. dyser eller sikkerhetsventiler) som 

automatisk slipper ut overtrykk eller annet trykk som overskrider driftstrykket. Disse innretningene skal være 

konstruert slik at det ikke er risiko for å antenne en blanding av drivstoff og luft. 

1.2.5.  Drivstofftanker skal være konstruert slik at eventuelt drivstoff som lekker ut ved påfylling, ikke kan komme i 

kontakt med kjøretøyets eksosanlegg, motor eller andre deler av framdriftssystemet, eller komme inn i kupéen 

eller bagasjerommet, men ledes til bakken. 

1.2.6.  Drivstoff skal ikke kunne renne ut gjennom tanklokket eller innretninger som tjener til å slippe ut overtrykk, 

selv om tanken vendes helt om. Drypping tolereres inntil høyst 30 g/min, som skal kontrolleres ved hjelp av 

prøvingen beskrevet i nr. 2.1–2.1.4. Dersom lekkasjevolumet ikke synes å være konstant, skal det sikres at 

største lekkasjevolum bestemmes innen et tidsrom på ett minutt (dvs. ikke som et gjennomsnitt over et lenger 

tidsrom). 

1.2.7.  Ingen tank skal befinne seg i, eller danne, en flate (f.eks. gulv, vegg, tak eller torpedovegg) i kupeen eller noe 

annet rom som er sammenbygd med den, dersom kjøretøyet er utstyrt med karosseri. 

1.2.7.1.  For dette vedleggs formål anses et kjøretøy å ha kupé eller et annet rom som er sammenbygd med den, 

dersom det er utstyrt med ruter av sikkerhetsglass, sidedører, sidestolper og/eller tak som danner et lukket 

eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

1.2.8.  Påfyllingsåpningen skal ikke befinne seg i kupéen, bagasjerommet eller motorrommet dersom slik(t) finnes. 

1.2.8.1.  I tillegg til det som er angitt i nr. 1.2.7.1 ovenfor, anses et kjøretøy å ha motorrom eller bagasjerom dersom 

det er utstyrt med sidedører i kombinasjon med panserlokk og/eller bagasjeromslokk som danner et lukket 

eller delvis lukket rom. Den tekniske instansen skal gi en klar begrunnelse for vurderingskriteriene i 

prøvingsrapporten. 

1.2.9.  Drivstofftanker skal bestå tetthetsprøvingene som utføres med et innvendig trykk som er lik det dobbelte av 

det relative driftstrykket (konstruksjonstrykket), eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva som er høyest, 

som beskrevet i nr. 2.2–2.2.1. Eventuelle dyser kan ikke blokkeres med henblikk på denne prøvingen. 

Drivstofftanken skal ikke sprekke eller lekke under prøvingen, men kan permanent deformasjon kan tillates. 

1.2.9.1.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, anses å oppfylle dette kravet dersom de har 

bestått prøvingen beskrevet i nr. 3.4–3.4.1. 

1.2.10.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, skal gjennomgå prøvingene i samsvar med nr. 3–

3.7.5.1 i tillegg til dem som er beskrevet i nr. 2.1–2.1.4. 

1.3.  Kjøretøyer utstyrt med én eller flere drivstofftanker skal oppfylle følgende allmenne krav: 

1.3.1.  Drivstofftanker skal monteres på en slik måte at de oppfyller sin funksjon under alle forutsigbare 

driftsforhold.  
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1.3.2.  Alle deler og komponenter i kjøretøyets drivstoffanlegg skal være tilstrekkelig beskyttet av deler av rammen 

eller karosseriet mot å komme i berøring med mulige hindre på bakken. Slik beskyttelse skal ikke kreves 

dersom de relevante delene eller komponentene som befinner seg under kjøretøyet, er lenger unna bakken enn 

de delene av rammen eller karosseriet som befinner seg umiddelbart foran dem. 

1.3.3.  Alle deler og komponenter i kjøretøyets drivstoffanlegg skal være konstruert, produsert og montert på en slik 

måte at de tåler virkningen av eventuell innvendig eller utvendig korrosjon som de utsettes for. Ingen 

bevegelse på grunn av vridning, bøying og vibrasjon i kjøretøyets konstruksjon, motor og kraftoverføring skal 

utsette noen del eller komponent av drivstoffanlegget for unormal friksjon eller spenning. 

1.3.4.  Kjøretøyer som bruker flytende petroleumsgass (LPG) i sitt framdriftssystem, og LPG-tankene, skal oppfylle 

alle relevante krav til montering og utstyr i UN-ECE-reglement nr. 67(1) som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

1.3.5.  Kjøretøyer som bruker komprimert naturgass (CNG) i sitt framdriftssystem, og CNG-tankene, skal oppfylle 

alle relevante krav til montering og utstyr i UN-ECE-reglement nr. 110(2) som fastsatt for kjøretøygruppe M1. 

2. Prøving av drivstofftanker 

2.1.  Velteprøving 

2.1.1.  Tanken og alt dens tilbehør skal monteres i et prøvingsstativ på en måte som tilsvarer monteringsmåten på 

kjøretøyet som tanken er beregnet brukt på. Dette gjelder også systemer for kompensasjon av innvendig 

overtrykk. 

2.1.2.  Prøvingsstativet skal rotere rundt en akse som ligger parallelt med kjøretøyets lengdeakse. 

2.1.3.  Prøvingen skal utføres med tanken fylt til 30 % av dens samlede nominelle kapasitet, og også til 90 % av dens 

samlede nominelle kapasitet av en ikke-brennbar væske med en tetthet og en viskositet som er nært opptil 

tettheten og viskositeten til det drivstoffet som vanligvis brukes, eller med vann. 

2.1.4.  Tanken skal vris 90° til venstre fra den posisjonen den ble montert i. Tanken skal stå i denne posisjonen i 

minst fem minutter. Tanken skal så vris ytterligere 90° i samme retning. Tanken skal holdes i denne 

posisjonen, der den er snudd helt på hodet, i minst ytterligere fem minutter. Tanken skal roteres tilbake til 

normal posisjon. 

Prøvingsvæske som ikke har rent tilbake fra utluftingssystemet inn i tanken, kan tappes ut og eventuelt fylles 

på igjen. 

Tanken skal vris 90° til høyre fra den posisjonen den ble montert i. Tanken skal stå i denne posisjonen i minst 

fem minutter. Tanken skal så vris ytterligere 90° i samme retning. Tanken skal holdes i denne posisjonen, der 

den er snudd helt på hodet, i minst ytterligere fem minutter. Tanken skal roteres tilbake til normal posisjon. 

Rotasjonene på 90° skal skje med ett til tre minutters mellomrom. 

2.2.  Hydraulisk prøving 

2.2.1.  Tanken skal utsettes for en hydraulisk prøving av innvendig trykk som skal utføres på en isolert enhet som er 

fullt utstyrt med alt tilbehør. Tanken skal være helt fylt med en ikke-brennbar væske med en tetthet og en 

viskositet som er nær opptil tettheten og viskositeten til det drivstoffet som vanligvis brukes, eller med vann. 

Når alle forbindelser til utsiden er stengt av, økes trykket gradvis gjennom den slangen som motoren tilføres 

drivstoff gjennom, til det innvendige trykket som er fastsatt i nr. 1.1.9, og dette trykket opprettholdes i minst 

60 sekunder. 

3. Særlige krav til og prøvinger av drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall 

3.1.  Drivstofftanker som er laget av andre materialer enn metall, skal gjennomgå følgende ytterligere prøvinger: 

— Permeabilitetsprøving. 

— Slagprøving. 

— Prøving av mekanisk motstandsevne. 

— Prøving av motstandsevne mot drivstoff. 

— Prøving ved høy temperatur. 

— Prøving av motstandsevne mot brann.  

  

(1) EUT L 72 av 14.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 120 av 7.5.2011, s. 1. 
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3.2.  Permeabilitetsprøving som skal utføres på en helt ny drivstofftank 

3.2.1.  Permeabilitetsprøvingen som del av type IV-prøving nevnt i vedlegg V(A) i forordning (EU) nr. 168/2013 

uten å måtte ta hensyn til eventuelle diffusjonsmålinger som definert i prøvingen i samsvar med dette vedlegg 

skal utføres på et tilstrekkelig antall tanker med det formål å foreta prøving i samsvar med nr. 3.3–3.7.5.1. 

3.3.  Slagprøving som skal utføres på en drivstofftank som har gjennomgått permeabilitetsprøving 

3.3.1.  Drivstofftanken er fylt til sin samlede nominelle kapasitet med en blanding av 50 % vann og 50 % 

etylenglykol, eller med et annet kjølemiddel som ikke forringer materialet i drivstofftanken, hvis frysepunkt 

er lavere enn 243,2 ± 2 K ( - 30 ± 2 °C). 

Temperaturen på stoffene i drivstofftanken under prøvingen skal være 253,2 ± 2 K ( - 20 ± 2 °C). Tanken 

kjøles ned til en tilsvarende omgivelsestemperatur. Drivstofftanken kan også fylles med en passende kjølt 

væske forutsatt at den står ved prøvingstemperatur i minst én time. 

Det benyttes en pendel ved prøvingen. Pendelloddet skal ha form som en pyramide hvis sideflater er 

likesidede trekanter, og hvis hjørner og kanter har en krumningsradius på 3,0 mm. Pendelens frittsvingende 

masse skal være 15 kg ± 0,5 kg, og energien i den anvendte pendelen skal ikke være under 30,0 J for hvert 

slag på drivstofftanken. 

Den tekniske instansen kan velge ethvert antall punkter på den drivstofftanken som skal velges, og disse 

punktene skal gjenspeile steder som anses som en risiko som følge av tankens montering og dens plassering 

på kjøretøyet. Beskyttelse som ikke er av metall, skal ikke tas hensyn til, og rørsystemer i rammen eller 

understellsdeler kan tas hensyn til ved risikovurderingen. 

Det kan brukes mer enn én drivstofftank til å gjennomføre alle slag, forutsatt at alle drivstofftankene som skal 

brukes, har gjennomgått permeabilitetsprøvingen. 

Det skal ikke forekomme lekkasje av væske etter ett slag på noen av de prøvde punktene. 

3.4.  Prøving av mekanisk motstandsevne som skal utføres på en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving 

3.4.1.  Drivstofftanken skal fylles opp til sin totale nominelle kapasitet, og prøvingsvæsken som skal brukes, skal 

være vann ved 326,2 ± 2 K (53 ± 2 °C). Tanken skal deretter utsettes for et innvendig trykk som er lik det 

dobbelte av det relative driftstrykket (konstruksjonstrykket), eller et overtrykk på 30 kPa, avhengig av hva 

som er høyest. Tanken skal holdes lukket og være trykksatt i et tidsrom på minst fem timer ved en 

omgivelsestemperatur på 326,2 ± 2 K (53 ± 2 °C). 

Drivstofftanken skal ikke vise tegn på lekkasje, og eventuell midlertidig eller permanent deformasjon som 

kan oppstå, skal ikke føre til at den ikke kan brukes. Det skal tas hensyn til særlige monteringsforhold dersom 

tankens deformasjon skal vurderes. 

3.5.  Prøving av motstandsevne mot drivstoff som skal utføres på prøver av en helt ny drivstofftank og prøver av 

en drivstofftank som har gjennomgått permeabilitetsprøving 

3.5.1.  Seks strekkbare prøvingslegemer av omtrent samme tykkelse tas fra flate eller nesten flate områder av en helt 

ny drivstofftank. Deres strekkfasthet og elastisitetsgrenser fastsettes ved 296,2 ± 2 K (23 ± 2 °C) ved en 

trekkhastighet på 50 mm/min. De oppnådde verdiene skal deretter sammenlignes med strekkfastheten og 

elastisitetsverdiene som er oppnådd ved lignende prøvinger utført ved hjelp av en drivstofftank som har 

gjennomgått permeabilitetsprøving. Materialet skal anses å være akseptabelt dersom forskjellen i 

strekkfasthet ikke er større enn 25 %. 

3.6.  Prøving ved høy temperatur som skal utføres på prøver av en drivstofftank som har gjennomgått perme-

abilitetsprøving 

3.6.1.  Drivstofftanken skal være montert på en representativ del av kjøretøyet og fylles til 50 % av dens totale 

nominelle kapasitet med vann ved 293,2 ± 2 K (20 ± 2 °C). Prøvingsoppstillingen med drivstofftanken skal 

deretter settes i en omgivelsestemperatur på 343,2 ± 2 K (70 ± 2 °C) i 60 minutter, og deretter skal tanken 

ikke ha noen permanent deformasjon eller lekkasjer, og skal være i fullt brukbar stand. 

3.7.  Prøving av motstandsevne mot brann som skal utføres på prøver av en drivstofftank som har gjennomgått 

permeabilitetsprøving 

3.7.1.  Klargjøring av prøveeksemplarer 

3.7.1.1.  Minst ti flate eller nesten flate prøver 125 ± 5 mm lange og 12,5 ± 0,2 mm brede skal tas fra én eller flere 

drivstofftanker som har gjennomgått permeabilitetsprøving. Dersom innhenting av slike prøveeksemplarer 

hindres av drivstofftankens konstruksjonskjennetegn (f.eks. form), anses det imidlertid som akseptabelt for 
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denne prøvingens formål å klargjøre én eller flere spesialtanker med lignende kjennetegn, men med flere flate 

eller nesten flate områder i veggene. Den samlede tykkelsen på alle prøvene skal ligge innenfor ± 5 % av den 

tykkeste prøven. 

3.7.1.2.  Det skal skjæres inn to linjer i hver prøve, den ene 25 mm og den andre 100 mm fra den ene enden. 

3.7.1.3.  Kantene på prøveeksemplarene skal være jevne. Kanter som er laget med sag, skal finslipes med sandpapir, 

slik at de får en glatt overflate. 

3.7.2.  Prøvingsutstyr 

3.7.2.1.  Prøvingskammeret skal bestå av en helt lukket laboratorieavtrekkshette med et varmebestandig 

inspeksjonsvindu. I visse prøvingskamre kan det brukes et speil for å kunne se prøven bakfra. 

Avtrekksviften skal slås av mens prøvingen pågår, og skal startes igjen umiddelbart etter prøvingen for å 

trekke ut forbrenningsprodukter. 

Prøvingen kan også utføres inni en metallkasse som er plassert under avtrekkshetten med avtrekksviften 

påslått. 

Kassen skal være utstyrt med ventilasjonshull på under- og oversiden som skal gi tilstrekkelig lufttilførsel til 

forbrenningen uten å utsette prøveeksemplaret for en luftstrøm under forbrenningen. 

3.7.2.2.  Stativet skal bestå av to klemmer som ved hjelp av svingledd kan innstilles i alle retninger. 

3.7.2.3.  Brenneren skal være en gassbrenner av Bunsen- eller Tirill-typen med 10 mm dyse. Dysen skal ikke være 

påsatt ekstrautstyr. 

3.7.2.4.  Det skal brukes et metallnett med en maskestørrelse på 20 og med samlede dimensjoner på omtrent 100 × 

100 mm. 

3.7.2.5.  Det skal brukes et vannbad med foreslåtte dimensjoner på omtrent 150 x 75 × 30 mm. 

3.7.2.6.  Det skal brukes en stoppeklokke (med sekundangivelse). 

3.7.2.7.  Det skal brukes en linjal (med millimeterangivelse). 

3.7.2.8.  Det skal brukes en skyvelære (med en nøyaktighet på minst 0,05 mm) eller tilsvarende måleinnretning. 

3.7.3.  Prøvingsmetode 

3.7.3.1.  En prøve festes til en av klemmene på stativet ved den enden som er nærmest 100 mm-merket, slik at dens 

lengdeakse er horisontal og dens tverrakse danner en vinkel på 45° med horisontalen. Under prøveeksemplaret 

festes et rent metallnett med den andre klemmen og plasseres 10 mm horisontalt under kanten av prøven, slik at 

prøven stikker omtrent 13 mm ut fra kanten av metallnettet (se figur 9-1). Et fylt vannbad plasseres på bordet i 

avtrekkshetten, slik at glødende partikler som måtte falle av under prøvingen, lander i vannbadet. 

Figur 9-1 

Oppstilling for prøving av motstandsevne mot brann 

 

Merknader: 

1) TS = prøveeksemplar. 

2) WMF = metallnett.  
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3.7.3.2.  Lufttilførselen til brenneren skal stilles slik at det gir en blå flamme med en høyde på omtrent 25 mm. 

3.7.3.3.  Brenneren skal plasseres slik at flammen berører den ytre kanten av prøveeksemplaret (se figur 1) samtidig 

som stoppeklokken startes. 

Flammen holdes i berøring i 30 sekunder. Dersom prøven deformeres, smelter eller trekkes unna, skal 

flammen flyttes til den fortsatt er i berøring med prøven. Imidlertid kan vesentlig deformasjon av prøven 

under prøvingen gjøre resultatet ugyldig. 

Brenneren skal trekkes tilbake etter 30 sekunder, eller når fronten av flammen når 25 mm-merket, avhengig 

av hva som skjer først. Brenneren skal flyttes minst 450 mm unna prøven, og avtrekkshetten skal lukkes. 

3.7.3.4.  Når flammefronten når 25 mm-merket, skal den angitte tiden i sekunder registreres som tid t1. 

3.7.3.5.  Stoppeklokken stoppes når forbrenningen (med eller uten flamme) stopper eller når merket 100 mm fra den 

frie enden. Den angitte tiden registreres som tiden t. Dersom en prøve antennes på nytt av brennende 

materiale som er avsatt på metallnettet, kan prøvingsresultatet anses som ugyldig. 

3.7.3.6.  Dersom forbrenningen ikke når 100 mm-merket, måles den ubrente lengden fra 100 mm-merket langs den 

nedre kanten av prøven og avrundes opp eller ned til nærmeste millimeter. Den brente lengden er således lik 

100 mm minus den ubrente lengden uttrykt i mm. 

3.7.3.7.  Dersom en prøve er brent opp til eller forbi 100 mm-merket, beregnes forbrenningshastigheten som følger: 

((75)/(t – t1)) uttrykt i mm/s. 

3.7.3.8.  Prøvingen beskrevet i nr. 3.7.3.1–3.7.3.7 gjentas på forskjellige prøver fram til tre prøver er brent opp til eller 

forbi 100 mm-merket, eller til ti prøver har gjennomgått prøving. 

3.7.3.9.  Dersom bare én av ti prøver brenner opp til 100 mm-merket eller forbi, skal prøvingen beskrevet i nr. 3.7.3.1- 

3.7.3.7, gjentas på høyst ti nye prøver. 

3.7.4.  Resultat av prøvingen 

3.7.4.1.  Prøvingsrapporten skal inneholde minst følgende detaljerte opplysninger: 

— Antall prøver som har gjennomgått prøving. 

Og for hver enkelt prøve: 

— Identifikasjonsmåter. 

— Klargjørings- og oppbevaringsmetode. 

— Tykkelse målt i hver tredel av prøvens lengde (mm med minst én desimal). 

— Forbrenningstid (s). 

— Forbrenningslengde (mm). 

— Forklaring og årsak dersom en prøve ikke brenner opp til 100 mm-merket (f.eks. fordi den drypper, 

renner eller brytes opp i brente partikler). 

— Forklaring dersom en prøve antennes på nytt av brennende materiale som er avsatt på metallnettet. 

3.7.4.2.  Dersom minst to prøver er brent opp til eller forbi 100 mm-merket, bestemmes gjennomsnittlig forbrennings-

hastighet (uttrykt i mm/s og som avledet av de forskjellige resultatene som er beregnet i samsvar med formelen i 

nr. 3.7.3.7). Gjennomsnittlig forbrenningshastighet er således gjennomsnittet av forbrenningshastighetene til alle 

prøvene som er brent opp til eller forbi 100 mm-merket. Denne verdien skal sammenlignes med kravene i 

nr. 3.7.5–3.7.5.1, og beregningene og kontrollen nevnt i nr. 3.7.4.3 utføres ikke. 
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3.7.4.3.  Gjennomsnittlig forbrenningstid (ACT) og gjennomsnittlig forbrenningslengde (ACL) skal beregnes dersom 

ingen prøve blant ti, eller ikke flere enn én av 20 er brent opp til 100 mm-merket. 

Ligning 9-1: 

 

der n er antall prøver. 

Resultatet avrundes opp eller ned til nærmeste 5-sekundsintervall. En ACT på 0 sekunder skal imidlertid ikke 

brukes (dvs. dersom forbrenningen varer mellom mindre enn 2 sekunder og 7 sekunder, er ACT 5 sekunder; 

dersom forbrenningen varer mellom 8 og 12 sekunder, er ACT 10 sekunder; dersom forbrenningen varer 

mellom 13 og 17 sekunder, er ACT 15 sekunder, osv.). 

Ligning 9-2: 

 ((100 – ubrent lengdei)/(n)) 

der n er antall prøver. 

Resultatet uttrykkes i forhold til nærmest 5 mm-intervall (dvs. at «mindre enn 5 mm» skal angis dersom 

forbrenningslengden er mindre enn 2 mm, og således kan det aldri angis en ACL på 0 mm). 

Dersom én enkelt prøve av 20 brenner opp til eller forbi 100 mm-merket, skal forbrenningslengden (dvs. 

verdien av (100 – ubrent lengdei) for den prøven) angis som 100 mm. 

Ligning 9-3: 

Gjennomsnittlig forbrenningshastighet er således (ACL/ACT) (uttrykt i mm/s). 

Denne verdien skal sammenlignes med kravet som fastsatt i nr. 3.7.5–3.7.5.1. 

3.7.5.  Krav til motstandsevne mot brann for andre materialer enn metall i drivstofftanker 

3.7.5.1.  Drivstofftankmaterialet skal ikke brenne med en gjennomsnittlig forbrenningshastighet på mer enn 0,64 mm/s 

bestemt i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i nr. 3.7–3.7.4.3. 

 ______  
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VEDLEGG X 

Krav som får anvendelse på lasteplattformer 

1. Formål 

1.1.  Dersom en lasteplattform er montert på et kjøretøy i (under)gruppe L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B eller L7e-C, skal 

sammenstillingen av kjøretøy og lasteplattform oppfylle et sett med minimumskriterier for oppbyggingen for å 

kunne foreta sikker transport av gods. 

2. Krav 

2.1.  Dersom en lasteplattform er montert, skal den være konstruert for å frakte bare gods og ha en åpen eller 

innelukket lasteflate som skal være tilnærmet jevn og horisontal. 

2.2.  Tyngdepunktet på et kjøretøy i gruppe L med lastet plattform uten fører skal ligge mellom akslene. 

2.3.  Plattformens mål skal være slik at 

2.3.1.  lasteflatens lengde, det vil si avstanden fra det fremste punktet innvendig til det bakerste punktet innvendig på 

lastearealet, målt horisontalt i kjøretøyets plan i lengderetningen, ikke overstiger 1,4 ganger sporvidden foran 

eller bak på kjøretøyet i gruppe L, avhengig av hva som er størst. 

Dette kravet omfatter ikke undergruppe L6e-BU og L7e-CU, 

2.3.2.  lasteflatens bredde ikke overstiger gruppe L-kjøretøyets største bredde uten plattform, 

2.3.3.  det er tilstrekkelig sidebeskyttelse til å hindre at varer som er lastet på lasteplattformen, faller av. 

2.4.  Plattformen skal være plassert symmetrisk i forhold til gruppe L-kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

2.5.  Lasteplattformen skal ikke være høyere enn 1000 mm over bakken. 

2.6.  Lasteplattformen skal være festet til gruppe L-kjøretøyet på en slik måte at enhver fare for utilsiktet frakopling 

unngås. 

2.7.  Plattformen skal være av en slik type og slik montert at førerens synsfelt forblir tilfredsstillende ved vanlig 

belastning, og slik at de forskjellige lovbestemte lys- og lyssignalinnretningene fortsatt fyller sin funksjon. 

2.8.  Kjøretøyprodusenten skal erklære sikker lastbærende evne for en slik lasteplattform. 

2.9.  Lasteplattformen skal være utstyrt med tilstrekkelige festepunkter for sikringsinnretninger for nyttelastmassen. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

Krav som får anvendelse på masser og dimensjoner 

1. Formål 

1.1.  I dette vedlegg fastsettes kravene til typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe L med hensyn til masser og 

dimensjoner. 

2. Framlegging av spesifikasjoner for kjøretøyets masse og prøvingskrav for å bestemme massespesifi-

kasjonene 

2.1.  I søknaden om EU-typegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner skal 

produsenten for hver versjon innenfor en kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets oppbygging, gi 

typegodkjenningsmyndigheten opplysninger om følgende masser: 

2.1.1.  Massen i driftsferdig stand som nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 168/2013. 

2.1.2.  Den faktiske massen. 

2.1.3.  Største teknisk tillatte totalmasse. 

2.1.4.  Største teknisk tillatte masse på akslene. 

2.1.5.  Eventuelt største teknisk tillatte trekkbare masse. 

2.1.6.  Eventuelt største teknisk tillatte masse på koplingspunktet eller koplingspunktene, idet det tas hensyn til de 

tekniske egenskapene til koplingene som er montert eller kan monteres på kjøretøyet. 

2.1.7.  Eventuelt tilleggsutstyrets masse. 

2.1.8.  Eventuelt påbyggets masse. 

2.1.9.  Eventuelt framdriftsbatteriets masse. 

2.2.  Ved bestemmelse av de massene som er nevnt i nr. 2, skal produsenten ta hensyn til beste tekniske praksis og 

den beste tilgjengelige kunnskapen, for i så stor grad som mulig å redusere risikoene for mekanisk svikt, 

særlig svikt som skyldes materialtretthet, og for å unngå skade på veiinfrastrukturen. 

2.3.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 2 skal produsenten ta hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet. 

Dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med en hastighetsbegrenser, er kjøretøyets høyeste konstruksjons-

hastighet den faktiske hastigheten som kjøretøyets hastighetsbegrenser tillater. 

2.4.  Ved bestemmelse av massene nevnt i nr. 2 skal produsenten ikke pålegge begrensninger ved bruk av 

kjøretøyet, bortsett fra dem som gjelder for dekkenes kapasitet, som kan tilpasses konstruksjonshastigheten. 

2.5.  For delvis oppbygde kjøretøyer, herunder kjøretøyer med understell og førerhus, som krever en ytterligere 

etappe i oppbyggingen, skal produsenten gi alle relevante opplysninger til produsenten på neste etappe, slik at 

kravene i denne forordning fortsatt oppfylles. 

Med hensyn til første ledd skal produsenten angi plasseringen til tyngdepunktet for den massen som tilsvarer 

summen av belastningen. 

2.6.  Dersom tilleggsutstyret i betydelig grad påvirker kjøretøyets masser og dimensjoner, skal produsenten overfor 

den tekniske instansen angi plassering, masse og geometrisk posisjonen for tyngdepunktet i forhold til akslene 

på det tilleggsutstyret som kan monteres på kjøretøyet. 

2.7.  Dersom godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen anser det nødvendig, kan de be produsenten 

om å stille et kjøretøy som er representativt for den typen som skal godkjennes, til rådighet for inspeksjon. 

2.8.  For kjøretøyer i gruppe L5e-B, L6e-BU og L7e-CU som er beregnet på godstransport og er konstruert for å 

kunne utstyres med utskiftbare påbygg, er den samlede massen av disse påbyggene en del av nyttelastmassen. 

I slike tilfeller skal følgende tilleggsvilkår oppfylles: 

2.8.1.  Et påbygg anses å være utskiftbart dersom det er enkelt å fjerne den fra et understell med førerhus. 

2.8.2.  I opplysningsdokumentet skal kjøretøyprodusenten angi største tillatte dimensjoner, påbyggets totalmasse, 

grensene for tyngdepunktets plassering og en tegning av plasseringen av festeinnretninger. 

2.9.  Prøvingsforholdene og kravene i tillegg 1 skal oppfylles for å bestemme hvilke masser produsenten skal 

framlegge for godkjenningsmyndigheten. 
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3. Framlegging av kjøretøyets dimensjoner og prøvingskrav for å bestemme dimensjonene 

3.1.  I søknaden om EU-typegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til masser og dimensjoner skal 

produsenten for hver versjon innenfor en kjøretøytype, og uavhengig av etappen i kjøretøyets oppbygging, gi 

typegodkjenningsmyndigheten følgende dimensjoner [i mm] for kjøretøyet: 

3.1.1.  Kjøretøyets lengde, det vi si avstanden mellom to vertikalplan som står vinkelrett på kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og tangerer henholdsvis kjøretøyets front og ende. 

3.1.2.  Kjøretøyets bredde, det vil si avstanden mellom to plan som er parallelle med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen og tangerer kjøretøyet på hver side av dette planet. 

3.1.3.  Kjøretøyets høyde, det vil si avstanden mellom det planet som støtter kjøretøyet, og et parallelt plan som 

tangerer kjøretøyets øvre del. 

3.1.4.  Kjøretøyets akselavstand, det vil si dimensjonene nevnt i nr. 6.4.1 i standard ISO 612:1978. 

3.1.5.  For kjøretøyer med tvillinghjul eller kjøretøyer med tre eller fire hjul: Sporbredden foran og/eller bak, det vil 

si avstanden nevnt i nr. 6.5 i standard ISO 612:1978. 

3.1.6.  Eventuelt lasteflatens lengde og bredde. 

3.2.  Prøvingsforholdene og kravene i tillegg 1 skal oppfylles for å bestemme hvilke dimensjoner som skal 

framlegges. 

3.3.  De faktiske dimensjonene nevnt i nr. 3.1 kan ikke skille seg mer enn 3 % fra dem produsenten har angitt. 

 ______  
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Tillegg 1 

Særlige krav med hensyn til masser og dimensjoner for kjøretøyer i gruppe L 

1. Særlige krav med hensyn til kjøretøydimensjoner 

1.1.  Ved måling av dimensjonene angitt i nr. 3 i vedlegg XI gjelder følgende: 

1.1.1.  Kjøretøyets masse skal være dets masse i driftsferdig stand plassert på en vannrett og plan overflate, og 

dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av produsenten. 

1.1.2.  Kjøretøyet skal stå i vertikal posisjon, og hjulene skal være i posisjon til kjøring rett fram. 

1.1.3.  Alle hjulene i kjøretøyet skal hvile på støtteflaten, bortsett fra eventuelle reservehjul. 

1.2.  Bare de innretningene og det utstyret som er nevnt i dette nr. 1, skal ikke tas i betraktning ved 

bestemmelse av kjøretøyets dimensjoner. 

1.3.  Med hensyn til kjøretøyets lengde skal alle kjøretøyets komponenter og særlig alle faste komponenter 

som stikker ut forover eller bakover (støtfangere, skvettskjermer osv.), tas med innenfor de to planene 

nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg XI, unntatt koplingen. 

1.4.  Med hensyn til kjøretøyets bredde skal alle kjøretøyets komponenter og særlig alle faste komponenter 

som stikker ut til siden, tas med innenfor de to planene nevnt i nr. 3.1.2 i vedlegg XI, unntatt speil. 

1.5.  Med hensyn til kjøretøyets høyde skal alle faste komponenter i kjøretøyet tas med innenfor de to planene 

nevnt i nr. 3.1.3 i vedlegg XI, unntatt speil. 

1.6.  Med hensyn til et kjøretøys bakkeklaring når det er lastet til faktisk masse, skal den korteste avstanden 

mellom bakkeplanet og det laveste, faste punktet på kjøretøyet måles mellom akslene og, dersom det er 

relevant, under akselen/akslene, i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2007/46/EF(1). Ethvert 

manuelt eller automatisk justerbart hjuloppheng montert på kjøretøyet, som muligens kan medføre en 

variabel bakkeklaring, skal stilles i laveste posisjon. Den målte avstanden som er minst, skal anses som 

kjøretøyets bakkeklaring. 

1.7.  Et kjøretøy i gruppe L7e-B2 (terrenggående buggy) som oppfyller alle krav angitt i nr. 1.6, skal oppfylle 

minst fem av følgende seks krav: 

1.7.1.  Frivinkel foran ≥ 25 grader 

1.7.2.  Frivinkel bak ≥ 20 grader 

1.7.3.  Rampevinkel ≥ 20 grader 

1.7.4.  Bakkeklaring under forakselen ≥ 180 mm 

1.7.5.  Bakkeklaring under bakakselen ≥ 180 mm 

1.7.6.  Bakkeklaring mellom akslene ≥ 180 mm 

1.8.  Frivinkel foran, frivinkel bak og bakkeklaring skal måles i samsvar med tillegg 1 til vedlegg II til 

direktiv 2007/46/EF. 

2. Særlige krav med hensyn til kjøretøyers masse 

2.1.  Summen av største teknisk tillatte masse på akslene skal ikke være lavere enn kjøretøyets største teknisk 

tillatte totalmasse. 

2.2.  Særlige krav med hensyn til begrensning av tilleggsutstyrets masse og kjøretøyets største teknisk tillatte 

totalmasse 

2.2.1.  For kjøretøygruppe L2e, L5e, L6e og L7e som har begrenset masse i driftsferdig stand, skal 

tilleggsutstyrets masse begrenses til 10 % av grensene for masse i driftsferdig stand fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 168/2013.  

  

(1) 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 kjøretøyer (rammedirektiv) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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2.2.2.  Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse skal ikke være mindre enn den faktiske massen. 

2.3.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på hver aksel ikke overstige 

største teknisk tillatte masse på den akselen. 

2.4.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse, skal massen på forakselen ikke under 

noen omstendighet være mindre enn 30 % av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.4.1.  Dersom kjøretøyet er lastet til største teknisk tillatte totalmasse pluss største teknisk tillatte masse på 

koplingspunktet, skal massen på forakselen ikke under noen omstendighet være mindre enn 20 % av 

kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse. 

2.5.  Kjøretøyer i gruppe L kan godkjennes til å trekke en tilhenger ≤ 50 % av kjøretøyets masse i driftsferdig 

stand. 

2.6.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med avtakbare seter, skal kontrollen utføres bare med største antall 

sitteplasser. 

2.7.  Dersom et kjøretøy er utstyrt med seter, og med henblikk på kontroll av kravene i nr. 2.2, 2.3 og 2.4 

a)  skal setene innstilles som foreskrevet i nr. 2.7.1, 

b)  skal passasjerenes masse, nyttelastmassen og tilleggsutstyrets masse fordeles som foreskrevet i 

nr. 2.7.2–2.7.6. 

2.7.1.  Innstilling av seter 

2.7.1.1.  Seter som kan innstilles, skal skyves til bakerste posisjon. 

2.7.1.2.  Dersom det finnes andre muligheter til å stille inn setet (loddrett, sidelengs, seterygg osv.), skal de 

innstilte posisjonene være som angitt av kjøretøyprodusenten. 

2.7.1.3.  For seter med fjæring skal setet låses i den posisjonen som produsenten har angitt. 

2.7.2.  Fordeling av førerens og passasjerenes masse for å måle kjøretøyers masse 

2.7.2.1.  For (under)gruppe L1e og L3e antas førerens masse å være 75 kg, fordelt med 65 kg på R-punktet for 

førerens sitteplass og 10 kg for førerens bagasje i samsvar med ISO-standard 2416-1992. Dersom 

kjøretøyet har én sitteplass (ikke noe passasjersete), plasseres førerens masse på 75 kg på sitteplassen. 

2.7.2.2.  For alle andre kjøretøyer i gruppe L skal massen som representerer føreren, være 75 kg, og massen(e) 

som representerer passasjeren(e), 65 kg hver. 

2.7.2.3.  Massen for føreren og for hver passasjer skal være plassert på sitteplassenes referansepunkter  

(«R-punktene») 

2.7.3.  Fordeling av tilleggsutstyrets masse 

2.7.3.1.  Tilleggsutstyrets masse skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

2.7.4.  Fordeling av nyttelastmasse 

2.7.4.1.  Nyttelastmassen skal fordeles i samsvar med produsentens spesifikasjoner etter avtale med den tekniske 

instansen. 

2.7.5.  For tjenestekjøretøyer med karosseri i (under)gruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B eller L7e-CU skal 

nyttelastmassen fordeles jevnt på lasteflaten. 

2.7.6.  For tjenestekjøretøyer uten karosseri (f.eks. understell med førerhus) i (under)gruppe L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-B eller L7e-CU skal produsenten angi de tillatte ytterpunktene for nyttelastmassens 

tyngdepunkt (for eksempel fra 0,20 m til 0,50 m foran første bakaksel). 

2.8.  Største tillatte nyttelastmasse 

2.8.1.  Kjøretøyets største tillatte nyttelastmasse skal begrenses i samsvar med verdiene angitt i tabell Ap1-1 

nedenfor. 
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Tabell Ap1-1 

Største tillatte nyttelastmasse 

Gruppe/undergruppe av kjøretøy Største tillatte nyttelastmasse (kg) 

L1e-A/L1e-B/L2e-P/L6e-A/L6e-BP Største tillatte nyttelastmasse angitt av produsenten, men under 

ingen omstendighet over 250 kg. 

L2e-U/L6e-BU Største tillatte nyttelastmasse angitt av produsenten, men under 

ingen omstendighet over 300 kg. 

L3e/L4e/L5e-A/L7e-A/L7e-B/ 

L7e-CP 

Største nyttelastmasse angitt av produsenten, men under ingen 

omstendighet over grensen for masse i driftsferdig stand for 

(under)gruppen som nevnt i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

L5e-B/L7e-CU Største nyttelastmasse angitt av produsenten, men under ingen 

omstendighet over 1000 kg. 

2.9.  Masse til oppbevaringsenhet for alternativt drivstoff 

 Ved bestemmelse av spesifikasjonene for kjøretøyets masse og i de relevante prøvingskravene for å 

bestemme disse spesifikasjonene skal massen av lagringsenheten for alternativt drivstoff antas å være lik 

2.9.1.  massen til framdriftsbatteriene når det gjelder elektriske hybridkjøretøyer eller helelektriske kjøretøyer, 

2.9.2.  massen til et system for gassformig drivstoff og massen til oppbevaringstanker for gassformig drivstoff 

når det gjelder kjøretøyer som bruker én type, to typer eller flere typer drivstoff, 

2.9.3.  massen til oppbevaringstank(er) for oppbevaring av trykkluft når det gjelder kjøretøyer som drives av 

trykkluft, 

2.9.4.  flytende gassformig drivstoff eller trykkluft fylt til 90 % av kapasiteten til «drivstoffets» masse i tank(er) 

for gassformig drivstoff, dersom dette «drivstoffet» ikke tas i betraktning i massen i driftsferdig stand, 

når det gjelder et kjøretøy som drives med et gassformig drivstoff. 

3. Særlige krav med hensyn til kjøretøyers masser og dimensjoner i undergruppe L6e-A, L7e-A og 

L7e-B i forbindelse med kjøretøyers statiske stabilitet 

3.0.1.  Mål og virkeområde 

3.0.1.1.  Undergruppe L6e-A (lette, veigående firehjuls motorsykler), L7e-A (tunge, veigående firehjuls 

motorsykler) og L7e-B (tunge, terrenggående firehjuls motorsykler) er kjøretøyer med fire hjul som vil 

måtte kunne oppfylle motstridende konstruksjonskriterier, ettersom de kanskje ikke bare skal brukes på 

vei med fast dekke, men også i terrenget. Konsekvensen av å måtte beherske alle typer terreng kan være 

et høyt tyngdepunkt, noe som kan medføre at kjøretøyet er ustabilt. Minste prøvingskrav for kjøretøyers 

statiske stabilitet kan påvirke konfigurasjonen av masser og dimensjoner positivt i kjøretøyets 

konstruksjonsfase og øke kjøretøyets statiske stabilitet. 

3.0.1.2.  Kjøretøyer i undergruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B skal oppfylle prøvingskravene og ytelseskriteriene 

fastsatt i dette nummer. 

3.1.  Prøvingskjøretøy 

3.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være representativt med hensyn til masser, dimensjoner og form for det 

typegodkjente kjøretøyet. Alle dets komponenter skal være i samsvar med produksjonsserien, eller det 

skal gis en fullstendig beskrivelse i prøvingsrapporten dersom kjøretøyet i gruppe L er forskjellig fra 

produksjonsserien. Når prøvingskjøretøyet velges, skal produsenten og den tekniske instansen til 

godkjenningsmyndighetens tilfredshet avtale hvilken prøvingsmodell av kjøretøyet i gruppe L som er 

representativt for de tilhørende variantene av kjøretøyet. 

3.1.2.  Kontroller 

 Det skal minst foretas følgende kontroller av prøvingskjøretøyet i samsvar med produsentens spesifikasjoner 

for den aktuelle bruken: Hjul, felgkanter, dekk (representativt merke, type, trykk), akselgeometri, justering 

av hjuloppheng og kjøretøyets bakkeklaring (stilt inn i samsvar med produsentens spesifikasjoner). 

3.2.  Prøving av statisk sidestabilitet 



Nr. 18/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

3.2.1.  Alle kjøretøyer i undergruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B skal oppfylle kravene til stabilitetsprestasjon 

angitt i nr. 3.2.3.3 og 3.2.4.1.3 dersom de prøves som beskrevet nedenfor. Prøving på vippeplattform skal 

foretas i både konfigurasjon med last og med fører og passasjer. 

3.2.2.  Prøving på vippeplattform 

3.2.2.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal være som følger: 

3.2.2.1.1.  Konfigurasjon med last 

3.2.2.1.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner, med unntak av 

nr. 3.2.2.1.1.5. 

3.2.2.1.1.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for normal kjøring. Dersom det er 

angitt mer enn ett trykk, skal den høyeste verdien brukes. 

3.2.2.1.1.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.2.1.1.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.1.1.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles i høyeste posisjon. 

3.2.2.1.1.6.  Prøvingskjøretøyet skal lastes slik at vekten av en prøvingsperson eller tilsvarende er plassert på hver 

sitteplass slik at vekten(e)s tyngdepunkt er 152 mm over det laveste punktet på flaten som støtter 

personen, og 254 mm foran seteryggen. En prøvingslast skal være sikkert og jevnt fordelt på lastearealet, 

slik at grensen(e) for last og den teknisk tillatte massen angitt av produsenten (største masse) ikke 

overskrides. 

3.2.2.2.  Konfigurasjon med fører og passasjer 

3.2.2.2.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner. 

3.2.2.2.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten for normal kjøring. Dersom det er 

angitt mer enn ett trykk, skal den laveste verdien brukes. 

3.2.2.2.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.2.2.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.2.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles til de verdiene produsenten har angitt, ved overlevering 

til forhandleren. 

3.2.2.2.6.  Prøvingskjøretøyet skal lastes slik at vekten av en prøvingsperson eller tilsvarende er plassert på førerens 

sitteplass og den ytterste sitteplassen for passasjerer foran slik at vekten(e)s tyngdepunkt er 152 mm over 

det laveste punktet på flaten som støtter personen, og 254 mm foran seteryggen. 

3.2.2.3.  Prøvingsinnretning 

 En prøvingsplattform skal være stiv, plan og bygd slik at den utgjør en justerbar helling, en vippeplattform 

eller en lignende innretning med en overflatebehandling som gir en minste friksjonskoeffisient på 1,0, eller 

en skinne, en sperre eller en annen innretning som er høyst 25,4 mm høy og kan hindre at dekkene glir under 

normale prøvingsforhold. Plattformens overflate skal være stor nok til å støtte alle hjulene på det kjøretøyet 

som skal prøves. 

3.2.2.4.  Prøvingsmetode 

 Prøvingsmetoden skal være som følger: 

3.2.2.4.1.  Prøvingskjøretøyet med prøvingslast skal settes på vippeplattformen slik at en linje som går gjennom 

midten av de to laveste dekkenes kontaktflate, er parallell med plattformens vippeakse, og kjøretøyets 

styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.2.4.2.  Kjøretøyets stabilitet skal bestemmes direkte ved å vippe plattformen til 

3.2.2.4.2.1.  konfigurasjon med last — 20 grader (36,4 %) 

3.2.2.4.2.2.  konfigurasjon med fører og passasjer — 28 grader (53,2 %) 

3.2.2.4.3.  Plattformen skal vippes tilbake til startposisjonen.  
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3.2.2.4.4.  Trykket i alle dekk skal kontrolleres på nytt for å sikre at de fortsatt oppfyller prøvingskravene. 

3.2.2.4.5.  Prøvingen skal gjennomføres med én side av kjøretøyet vendt mot plattformens vippeakse og gjentas 

med den andre siden vendt mot plattformens vippeakse. 

3.2.2.5.  Ytelseskrav 

 For at prøvingen av statisk sidestabilitet skal godkjennes, kreves det at minst ett av det eller de støttende 

hjulene på den øverste siden holder seg i kontakt med overflaten. 

3.2.3.  Koeffisient for sidestabilitet — Kst 

3.2.3.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal være som følger: 

3.2.3.1.1.  Prøvingskjøretøyet skal være i standard stand, uten ekstrautstyr. Prøvingskjøretøyet og komponentene 

skal være montert og justert i samsvar med produsentens anvisninger og spesifikasjoner. 

3.2.3.1.2.  Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av produsenten av prøvingskjøretøyet for normal kjøring. 

Dersom det er angitt mer enn ett trykk, skal den laveste verdien brukes. 

3.2.3.1.3.  Alle væsker skal være på anbefalt nivå, og drivstofftanken skal være full. 

3.2.3.1.4.  Styrte hjul skal være rettet framover. 

3.2.3.1.5.  Komponenter i justerbart hjuloppheng skal stilles til de angitte verdiene ved overlevering til 

forhandleren. 

3.2.3.1.6.  Høyden CG skal bestemmes ved ISO 10392:2011, balansevinkelmetoden eller en annen vitenskapelig 

anerkjent metode som gir sammenlignbare og repeterbare resultater. 

3.2.3.2.  Beregning av Kst 

Ligning 11-1: 

 

der 

Kst: koeffisient for sidestabilitet 

CG: tyngdepunkt 

Lcg: plasseringen av tyngdepunktet foran bakakselen 

Hcg: plasseringen av tyngdepunktet over bakkeplanet 

t1: sporvidde foran 

t2: sporvidde bak 

L: akselavstand 

3.2.3.3.  Ytelseskrav 

3.2.3.3.1.  (Under)gruppe L6e-A, L7e-A og L7e-B2: Kst ≥ 1,0 

3.2.3.3.2.  (Under)gruppe L7e-B1: Kst ≥ 0,7 

3.2.4.  Krengningsstabilitet 

3.2.4.1.  Prøvingsforhold 

 Prøvingsforholdene skal oppfylle forholdene angitt i nr. 3.2.2.1. 

3.2.4.1.1.  Prøvingsinnretning 

 Det skal brukes en prøvingsplattform som oppfyller kravene i nr. 3.2.2. 



Nr. 18/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

3.2.4.1.2.  Prøvingsmetode 

 Det lastede prøvingskjøretøyet skal plasseres på vippeplattformen slik at midtlinjen i lengderetningen er 

vinkelrett på plattformens vippeakse. Den fremre enden av prøvingskjøretøyet skal vende mot 

plattformens vippeakse. Vipp plattformen til en helling på 25 grader (46,6 %) og gjenta trinnene i 

nr. 3.2.3 og 3.2.4.  Gjenta framgangsmåten med den bakre enden av prøvingskjøretøyet vendt mot 

plattformens vippeakse. 

3.2.4.1.3.  Ytelseskrav til krengningsstabilitet 

 For at prøvingen av krengningsstabilitet skal godkjennes, kreves det at minst ett støttehjul på den øverste 

siden holder seg i kontakt med overflaten. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

Krav som får anvendelse på funksjonelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) 

1. Innledning 

Dette vedlegg får anvendelse på funksjonskravene til egendiagnosesystemer for kjøretøyer i gruppe L, og 

angir krav som nevnt i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013 i henhold til tidsplanen angitt i vedlegg IV 

til nevnte forordning, idet det vises til OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til nevnte forordning. 

2. OBD-trinn I og II 

2.1.  OBD-trinn I 

2.1.1.  De tekniske kravene i dette vedlegg er obligatoriske for kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med OBD  

I-system som angitt i artikkel 21 i og vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013. Denne forpliktelsen gjelder 

samsvar med alle etterfølgende punkter, unntatt de punktene som angir OBD II-krav i nr. 2.2 og 2.3. 

2.2.  OBD-trinn II 

2.2.1.  Et kjøretøy i gruppe L kan være utstyrt med et OBD II-system dersom produsenten velger det. 

2.2.2.  Dersom det er montert et OBD II-system, får de tekniske kravene i dette vedlegg anvendelse. Dette gjelder 

særlig de relevante punktene oppført i tabell 12-1. 

Tabell 12-1 

OBD II-funksjonskrav og tilhørende krav i numrene i dette vedlegg og tillegg 1 

Emne Nummer i dette vedlegg og tillegg 1 

Overvåking av katalysator 3.3.3.1/3.3.4.1 

Overvåking av effektivitet/strøm i eksos-

resirkuleringssystem 

3.3.4.4 

Overvåking av ytelse i bruk Nr. 4 i tillegg 1 

Varsling av feiltenning 3.3.3.2/3.5.3/3.6.2/3.7.1/3.1.2 i tillegg 1 

Overvåking av systemet for etterbehandling av NOx 3.3.4.5/3.3.4.6 

Overvåking av forringelse av lambda-sonde 3.3.3.3 

Overvåking av partikkelfilter 3.3.4.2 

Overvåking av partikkelutslipp (PM) 3.3.3.5 

2.3.  Strømkretsdiagnose 

2.3.1.  Med hensyn til nr. 3.3.5 og 3.3.6 skal feildiagnosen til strømkretsene og de elektroniske kretsene med hensyn 

til OBD-trinn I og/eller II minst omfatte diagnose av føler og aktuator samt intern diagnose av de elektroniske 

styreenhetene oppført i tillegg 2. 

2.3.2.  Diagnose av ikke-kontinuerlige strømkretser, dvs. overvåkingsdiagnostikk for strømkretser som løper til 

prøvingene av dem går over til en ikke-kontinuerlig basis, samt gjennomføring av nr. 3.3.6 for punktene i 

tillegg 2, skal være en del av OBD-trinn II. 

2.3.3.  Innen 31. desember 2018 skal listen i tillegg 2 gjennomgås på nytt og ajourføres som følge av den tekniske 

utviklingen dersom det anses nødvendig. Eventuelle funksjonssvikter eller tilleggsinnretninger som skal 

overvåkes, gjelder for OBD-trinn II i tillegg til dem som allerede er identifisert i tabellen.  
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3. OBD-funksjonskrav 

3.1.  Kjøretøyer i gruppe L skal være utstyrt med et OBD-system som er utformet, konstruert og montert på 

kjøretøyet på en slik måte at det kan avdekke typer av forringelse eller feil som forekommer i hele kjøretøyets 

levetid. For å oppnå denne målsetningen skal godkjenningsmyndigheten godta at kjøretøyer som har 

tilbakelagt en lengre strekning enn strekningen i type V-holdbarhetsprøvingen i del A i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 168/2013, har et OBD-system som er noe forringet, slik at utslippsgrenseverdiene angitt i 

del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013 kan være overskredet før OBD-systemet angir en feil 

overfor føreren av kjøretøyet. 

3.1.1.  Tilgangen til OBD-systemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnose, vedlikehold eller reparasjon av 

kjøretøyet, skal være ubegrenset og standardisert. Alle OBD-relaterte feilkoder skal være i samsvar med 

nr. 3.11 i tillegg 1 til dette vedlegg. 

3.1.2.  Etter produsentens skjønn kan OBD-systemet utvides til å overvåke og rapportere om andre systemer i 

kjøretøyet, for å hjelpe teknikere med effektiv reparasjon av kjøretøyer i gruppe L. Utvidede diagnosesystemer 

skal ikke anses å tilhøre virkeområdet til typegodkjenningskravene. 

3.2.  OBD-systemet skal være utformet, konstruert og montert på kjøretøyet på en slik måte at det under normale 

bruksforhold er i stand til å oppfylle kravene i dette tillegg. 

3.2.1.  Midlertidig deaktivering av OBD-systemet 

3.2.1.1.  En produsent kan deaktivere OBD-systemet dersom overvåkingsevnen påvirkes av lavt drivstoffnivå eller av 

at batteriene til framdriftssystemet eller det elektriske systemet er under minste ladenivå (største mulige 

utlading). Deaktivering skal ikke foretas når drivstofftanknivået er over 20 % av drivstofftankens nominelle 

kapasitet. 

3.2.1.2.  En produsent kan deaktivere OBD-systemet når omgivelsestemperaturen ved start av motoren er under 

266,2 K (- 7 °C), eller dersom høyden over havet er over 2 500 meter, forutsatt at produsenten framlegger 

data og/eller en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad påviser at overvåking under slike forhold vil være 

upålitelig. Produsenten kan også be om at OBD-systemet deaktiveres når motoren startes ved andre 

omgivelsestemperaturer, dersom produsenten overfor myndigheten ved hjelp av data/og eller en teknisk 

vurdering påviser at diagnose under slike forhold vil gi feil resultat. Det er ikke nødvendig å belyse 

feilindikatoren dersom OBD-grenseverdiene er overskredet under regenerering, forutsatt at det ikke foreligger 

mangler. 

3.2.1.3.  For kjøretøyer beregnet på montering av kraftuttak tillates deaktivering av de aktuelle overvåkingssystemene, 

forutsatt at deaktiveringen finner sted bare når kraftuttaket er i funksjon. 

I tillegg til bestemmelsene i denne del kan produsenten midlertidig deaktivere OBD-systemet på følgende 

vilkår: 

a)  For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff, eller gassdrevne kjøretøyer som bruker ett eller to typer 

drivstoff, i ett minutt etter påfylling for å gi framdriftssystemets styreenhet (PCU) tid til å gjenkjenne 

drivstoffets kvalitet og sammensetning. 

b)  For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff, i fem sekunder etter bytte av drivstoff, slik at motor-

parametrene kan stilles om. 

c)  Produsenten kan fravike disse tidsbegrensningene dersom det kan dokumenteres at det av begrunnede 

tekniske årsaker tar lengre tid å stabilisere drivstoffsystemet etter påfylling eller bytte av drivstoff. Under 

alle omstendigheter skal OBD-systemet reaktiveres så snart drivstoffets kvalitet eller sammensetning er 

gjenkjent eller motorparametrene er stilt om. 

3.2.2.  Feiltenning i kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

3.2.2.1.  Produsenten kan som kriterium bruke høyere prosentdel feiltenninger enn det som er meldt til myndigheten, 

ved et bestemt motorturtall og en bestemt belastning dersom det kan godtgjøres overfor myndigheten at 

registrering av lavere antall feiltenninger vil være upålitelig. Ved OBD-overvåking er feiltenning den 

prosentdel av det samlede antall tenninger (som angitt av produsenten) som medfører at utslippene overstiger 

OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, eller den prosentdel som 

kan medføre overoppheting av katalysatoren(e) med uopprettelig skade som konsekvens. 

3.2.2.1.  Dersom en produsent overfor myndigheten kan påvise at varsling av en større prosentdel feiltenninger 

fremdeles ikke er mulig, eller at feiltenning ikke kan skilles fra andre påvirkninger (f.eks. ujevn vei, girskifter 

eller ettertenning), kan overvåkingssystemet for feiltenninger deaktiveres ved slike forhold.  
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3.3.  Prøvingsbeskrivelse 

3.3.1.  OBD-systemet skal angi feil ved utslippsrelaterte komponenter eller systemer når feilen medfører at 

utslippene overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i vedlegg VI(B) til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.3.2.  Krav til overvåking av kjøretøyer med motor med elektrisk tenning 

For å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal OBD-systemet minst overvåke 

følgende: 

3.3.2.1.  Redusert katalysatorfunksjon bare med hensyn til utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider. Produsentene 

kan overvåke den framre katalysatoren alene eller sammen med den eller de etterfølgende katalysatorene. 

Hver overvåket katalysator eller kombinasjon av katalysatorer skal anses å fungere feil dersom utslippene 

overskrider de grenseverdiene for NMHC eller NOx som er nevnt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

3.3.2.2.  Feiltenning 

Feiltenning i den del av motorens driftsområde som begrenses av følgende linjer: 

a)  Største tillatte motorturtall minus 500 min-1
. 

b)  Den linjen som avgrenser området med positivt dreiemoment (dvs. motorbelastning med giret i 

fristilling). 

c)  Lineære linjer som knytter sammen følgende driftspunkter: Linjen med positivt dreiemoment på 

3 000 min-1 og et punkt på linjen for høyeste motorturtall definert i bokstav a) ovenfor der motorens 

manifoldvakuum er 13,3 kPa lavere enn på linjen med positivt dreiemoment. 

3.3.2.3.  Forringelse av lambda-sonden 

Denne delen skal forstås slik at forringelsen av alle lambda-sonder som er montert og brukes til å overvåke 

funksjonssvikt i katalysatoren i henhold til kravene i dette vedlegg, skal overvåkes. 

3.3.2.4.  Utlufting av den elektroniske innretningen for reduksjon av fordampingsutslipp skal som et minstekrav 

overvåkes for gjennomgang i strømkretsene. 

3.3.2.5.  For motorer med elektrisk tenning med direkte innsprøyting skal enhver funksjonssvikt som kan medføre 

utslipp som overskrider OBD-utslippsgrensene for partikkelmasse fastsatt i del B i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 168/2013, overvåkes i samsvar med kravene i dette vedlegg til motorer med kompresjonstenning. 

3.3.3.  Krav til overvåking av kjøretøyer med motor med kompresjonstenning 

For å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal OBD-systemet overvåke følgende: 

3.3.3.1.  Redusert katalysatorfunksjon dersom katalysator er montert. 

3.3.3.2.  Partikkelfellens effektivitet og integritet dersom partikkelfelle er montert. 

3.3.3.3.  Drivstoffinnsprøytingssystemets elektroniske aktuator(er) for drivstoffmengde og innsprøytingstidspunkt 

overvåkes for gjennomgang i strømkretsene og total funksjonssvikt. 

3.3.3.4.  Funksjonssvikt og redusert funksjon i EGR-systemet skal overvåkes. 

3.3.3.5.  Funksjonssvikt og redusert funksjon hos etterbehandlingssystemet for NOx som bruker en reagens, og 

delsystemet for dosering av reagenser skal overvåkes. 

3.3.3.6.  Funksjonssvikt og redusert funksjon hos etterbehandlingssystemet for NOx som ikke bruker en reagens, skal 

overvåkes. 

3.3.4.  Dersom de er aktive på det valgte drivstoffet, skal andre forurensningsreduserende komponenter eller systemer, 

eller utslippsrelaterte komponenter eller systemer i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin, 

overvåkes, dersom feil ved disse kan medføre at eksosutslippene overskrider OBD-utslippsgrenseverdiene i del B 

i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013.  
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3.3.5.  Eventuelle andre elektroniske komponenter i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin i forbindelse 

med miljøprestasjon og funksjonssikkerhet, herunder eventuelle følere som muliggjør overvåking, skal 

overvåkes for svikt i de elektriske/elektroniske kretsene, med mindre de overvåkes på annen måte. Særlig skal 

disse elektroniske komponentene overvåkes kontinuerlig for eventuelle feil i gjennomgangen i strømkretsene, 

kortsluttede strømkretser, elektrisk rekkevidde/ytelse og ev. blokkert signal i utslippskontrollsystemet. 

3.3.6.  Eventuelle andre komponenter i framdriftssystemet som er koplet til en datamaskin i forbindelse med 

miljøprestasjon og funksjonssikkerhet, som utløser en eventuell nøddriftsmodus som vesentlig reduserer 

motorens dreiemoment, f.eks. for å sikre komponentene i framdriftssystemet. Med forbehold for listen Ap2-1 

skal den relevante diagnostiske feilkoden lagres. 

3.3.7.  Produsentene kan overfor godkjenningsmyndighetene påvise at visse komponenter eller systemer ikke trenger 

å overvåkes, dersom fullstendig svikt eller fjerning av de aktuelle komponentene ikke medfører at utslippene 

overstiger utslippsgrensene angitt i del B i vedlegg VI til forordning (E) nr. 168/2013. 

3.4.  Hver gang motoren startes, skal en serie med kontroller settes i gang og gjennomføres minst én gang, forutsatt 

at prøvingsvilkårene er oppfylt. Prøvingsvilkårene skal velges slik at de alle forekommer ved normal kjøring 

som tilsvarer type I-prøvingen. Dersom feilen ikke på pålitelig måte kan avdekkes under type I-prøvings-

forholdene, kan produsenten foreslå ytterligere prøvingsforhold som muliggjør robust påvisning av feil, etter 

avtale med den tekniske instansen til godkjenningsmyndighetens tilfredshet. 

3.5.  Aktivering av feilindikator 

3.5.1.  OBD-systemet skal omfatte en feilindikator som er synlig for føreren av kjøretøyet. Feilindikatoren skal ikke 

brukes til andre formål enn å vise føreren nødstart- eller nøddriftsprosedyrer. Feilindikatoren skal være synlig 

under alle rimelige belysningsforhold. Indikatoren skal ved aktivering vise et symbol i samsvar med ISO 

2575:2010, symbol F.01. Et kjøretøy skal ikke ha mer enn én generell feilindikator for utslippstilknyttede feil 

eller feil i framdriftssystemet som fører til vesentlig redusert dreiemoment. Egne kontrollamper til bestemte 

formål (f.eks. bremsesystem, sikkerhetsbelter, oljetrykk osv.) er tillatt. Rød farge er forbudt på feilindi-

katoren. 

3.5.2.  Ved strategier som krever mer enn to forkondisjoneringssykluser til aktivering av feilindikatoren, skal 

produsenten framlegge data og/eller en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad slår fast at overvåkingssystemet 

er like effektivt og tidsnøyaktig ved påvisning av forringelse av delene. Strategier som i gjennomsnitt krever mer 

enn ti kjøresykluser til aktivering av feilindikatoren, godkjennes ikke. Feilindikatoren skal også aktiveres hver 

gang framdriftssystemets betjeningsinnretning skifter til fast standardinnstilling for drift og fører til vesentlig 

reduksjon i dreiemoment, dersom OBD-utslippsgrenseverdiene i del B i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 overskrides, eller dersom OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til 

overvåking fastsatt i nr. 3.3.2 eller 3.3.3. 

3.5.3.  Feilindikatoren skal på en tydelig måte, f.eks. med blinkende lys, advare i ethvert tidsrom hvor motoren 

feiltenner i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren, som angitt av produsenten. 

3.5.4.  Feilindikatoren skal også aktiveres når kjøretøyets tenning er tilkoplet før motoren startes, og deaktiveres 

dersom det ikke er påvist feil. For kjøretøyer som ikke er utstyrt med batteri, skal feilindikatoren tennes 

umiddelbart etter at motoren er startet, og deretter deaktiveres etter fem sekunder, dersom det ikke tidligere er 

påvist funksjonssvikt. 

3.6.  OBD-systemet skal registrere feilkode(r) som angir status for utslippskontrollsystemet eller systemet for 

funksjonssikkerhet som fører til en driftsinnstilling med betydelig redusert dreiemoment sammenlignet med 

normal driftsinnstilling. Egne statuskoder skal brukes til å angi hvilke utslippskontrollsystemer og systemer 

for funksjonssikkerhet som fungerer riktig, og hvilke utslippskontrollsystemer som krever at kjøretøyet kjører 

ytterligere for at de skal kunne vurderes fullstendig. Dersom feilindikatoren blir aktivert på grunn av 

forringelse, funksjonssvikt eller fast standardinnstilling for utslippsnivå, skal det lagres en feilkode som angir 

typen feil. En feilkode skal også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.2.2.5 og 3.2.3.5. 

3.6.1.  Strekningen som kjøretøyet har tilbakelagt mens feilindikatoren er aktivert, skal være tilgjengelig til enhver 

tid gjennom det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. Som unntak for kjøretøyer som er utstyrt med en 

mekanisk kilometerteller som ikke tillater inndata til den elektroniske styreenhetene, kan «tilbakelagt 

strekning» erstattes med «motorens driftstid» og skal gjøres tilgjengelig til enhver tid gjennom det 

standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. 

3.6.2.  For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning trenger ikke feiltennende sylindre identifiseres entydig 

dersom det lagres en separat feilkode for feiltenning på én eller flere sylindre.  
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3.6.3.  Feilindikatoren kan aktiveres ved utslippsnivåer som er lavere enn OBD-utslippsgrenseverdiene angitt i del B 

i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. 

3.6.3.  Feilindikatoren kan aktiveres dersom standardinnstilling er aktiv uten vesentlig reduksjon i framdrifts-

momentet. 

3.7.  Slokking av feilindikatoren 

3.7.1.  Dersom feiltenning i en slik grad at det kan forventes å medføre skade på katalysatoren (som angitt av 

produsenten), ikke lenger finner sted, eller dersom motoren brukes etter at hastigheten og belastningen er 

endret slik at feiltenningen ikke vil skade katalysatoren, kan feilindikatoren omstilles til den aktiveringsmåten 

den var i ved den første kjøresyklusen da feiltenningen ble påvist, og deretter til normal aktiveringsmåte i de 

påfølgende kjøresyklusene. Dersom feilindikatoren omstilles til den foregående aktiveringsmåten, kan de 

tilsvarende feilkodene og lagrede øyeblikksopplysningene slettes. 

3.7.2.  Ved alle andre feil kan feilindikatoren deaktiveres etter tre etterfølgende kjøresykluser der overvåkings-

systemet som er ansvarlig for å aktivere feilindikatoren, slutter å påvise feilen, og dersom det ikke er avdekket 

andre feil som uavhengig vil aktivere feilindikatoren. 

3.8.  Sletting av feilkoden 

3.8.1.  OBD-systemet kan slette en feilkode, tilbakelagt strekning og øyeblikksopplysninger dersom samme feil ikke 

registreres på nytt i minst 40 motoroppvarmingssykluser. 

3.8.2.  Lagrede feil skal ikke slettes dersom datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning eller ved 

frakopling av eller svikt i kjøretøyets batteri(er). 

3.9.  Gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff 

Generelt gjelder alle OBD-krav til et kjøretøy som bruker én type drivstoff, for gassdrevne kjøretøyer som 

bruker to typer drivstoff for hver av drivstofftypene (bensin og (NG/biometan)/LPG)). For dette formål skal et 

av følgende to alternativer i nr. 3.8.1 eller 3.8.2 eller enhver kombinasjon av disse brukes. 

3.9.1.  Ett OBD-system for begge typer drivstoff 

3.9.1.1.  Følgende framgangsmåter skal gjennomføres for hver diagnose i ett enkelt OBD-system for drift på bensin og 

på (NG/biometan)/LPG, uavhengig av det drivstoffet som for øyeblikket er i bruk, eller spesifikt for 

drivstofftypen: 

a)  Aktivering av feilindikator (se nr. 3.5). 

b)  Lagring av feilkode (se nr. 3.6). 

c)  Slokking av feilindikatoren (se nr. 3.7). 

d)  Sletting av en feilkode (se nr. 3.8). 

For komponenter eller systemer som skal overvåkes, kan det enten brukes egen diagnose for hver 

drivstofftype eller en felles diagnose. 

3.9.1.2.  OBD-systemet kan ligge i én eller flere datamaskiner. 

3.9.2.  To separate OBD-systemer, én for hver drivstofftype 

3.9.2.1.  Følgende framgangsmåter skal utføres uavhengig av hverandre når kjøretøyet bruker bensin eller (NG/ 

biometan)/LPG: 

a)  Aktivering av feilindikator (se nr. 3.5). 

b)  Lagring av feilkode (se nr. 3.6). 

c)  Slokking av feilindikatoren (se nr. 3.7). 

d)  Sletting av en feilkode (se nr. 3.8). 

3.9.2.2.  De separate OBD-systemene kan ligge i én eller flere datamaskiner. 

3.9.3.  Særlige krav til overføring av diagnosesignaler fra gassdrevne kjøretøyer som bruker to typer drivstoff 

3.9.3.1.  På anmodning fra et skanneverktøy skal de diagnosesignalene overføres til én eller flere kildeadresser. 

Bruken av kildeadressene er angitt i ISO 15031-5:2011.  
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3.9.3.2.  Identifikasjon av drivstoffspesifikke opplysninger kan innhentes 

a)  ved bruk av kildeadresser, og/eller 

b)  ved bruk av en drivstoffvelger, og/eller 

c)  ved bruk av drivstoffspesifikke feilkoder. 

3.9.4.  Når det gjelder statuskoden (beskrevet i nr. 3.6), skal et av følgende to alternativer brukes dersom ett eller 

flere av diagnoseverktøyene som angir tilgjengelighet, er drivstoffavhengig: 

a)  Statuskoden er drivstoffspesifikk, dvs. bruk av to statuskoder, én for hver drivstofftype. 

b)  Statuskoden skal vise ferdig vurderte kontrollsystemer for begge typer drivstoff (bensin og (NG/ 

biometan)/LPG) når kontrollsystemene er ferdig vurdert for en av drivstofftypene. 

Dersom ingen av diagnoseverktøyene som angir tilgjengelighet, er drivstoffspesifikke, er det bare nødvendig 

å støtte én statuskode. 

4. Krav ved typegodkjenning av OBD-systemer 

4.1.  En produsent kan søke vedkommende myndighet om typegodkjenning av et OBD-system, selv om systemet 

har én eller flere mangler som gjør at de særlige kravene i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet. 

4.2.  Ved behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er umulig eller urimelig å oppfylle kravene i 

dette vedlegg. 

Myndigheten skal ta hensyn til opplysninger fra produsenten, særlig med hensyn til teknisk gjennomførbarhet, 

innførselstid og produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorer og kjøretøykonstruksjoner og 

planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det ferdige OBD-systemet vil være med hensyn til å 

oppfylle kravene i denne forordning, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for å oppfylle disse 

kravene. 

4.2.1.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt. 

4.2.2.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder OBD-grenseverdiene angitt i del B i vedlegg 

VI til forordning (EU) nr. 168/2013. 

4.3.  En oppstilling av manglene i rekkefølge skal begynne med mangler som gjelder nr. 3.3.3.1, 3.3.3.2 og 3.3.3.3 

for motorer med elektrisk tenning, og som gjelder nr. 3.3.4.1, 3.3.4.2 og 3.3.4.3 for motorer med 

kompresjonstenning. 

4.4.  Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 3.5, 

unntatt nr. 3.5.3.4 i tillegg 1. 

4.5.  Mangelens varighet 

4.5.1.  En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av kjøretøytypen, med mindre det i tilstrekkelig 

grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og i tillegg en innførselstid 

på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan den bestå i inntil tre år. 

4.5.2.  En produsent kan søke vedkommende typegodkjenningsmyndighet om å godkjenne en mangel med 

tilbakevirkende kraft dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller 

kan mangelen bestå i to år etter datoen da vedkommende typegodkjenningsmyndighet ble underrettet, med 

mindre det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige fysiske endringer av kjøretøyet og 

i tillegg en innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan den bestå i inntil tre år. 

4.6.  Myndigheten skal underrette alle øvrige medlemsstater om sin beslutning om å godkjenne en mangelsøknad. 

 ______  
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Tillegg 1 

Funksjonelle aspekter ved OBD-systemer 

1. Innledning 

OBD-systemene som er montert på kjøretøyer i gruppe L, skal oppfylle de detaljerte opplysnings- og 

funksjonskravene samt prøvingsmetodene for kontroll i dette tillegg for å kunne harmonisere systemene og 

kontrollere om systemet er i stand til å oppfylle kravene i artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2. Prøving av funksjonskontroll for OBD-systemet 

2.1.  OBD-systemets miljøprestasjon og funksjonsevne skal kontrolleres og dokumenteres overfor godkjennings-

myndigheten ved å gjennomføre prøvingsmetoden for type VIII-prøving nevnt i vedlegg V(A) til forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

3. Diagnosesignaler 

3.1.  Ved påvisning av første funksjonssvikt ved en komponent eller et system skal det i datamaskinens minne 

lagres et «øyeblikksbilde» med motordriftsdata på dette tidspunktet. Lagrede motordriftsdata skal omfatte, 

men er ikke begrenset til, beregnet belastning, motorturtall, ev. drivstoffjusteringsverdi(er), ev. drivstofftrykk, 

ev. kjøretøyets hastighet, kjølevæsketemperatur, ev. innsugingsmanifoldtrykk, ev. drift med åpen eller lukket 

sløyfe og feilkoden som førte til at dataene ble lagret. 

3.1.1.  Produsenten skal velge det mest hensiktsmessige utvalg av driftsdata til lagring i øyeblikksbildet, slik at det 

enkelt og effektivt kan foretas utbedringer. Det kreves bare ett øyeblikksbilde. Produsenten kan velge å lagre 

flere øyeblikksbilder, forutsatt at minst det påkrevde øyeblikksbildet kan leses ved hjelp av et alminnelig 

skanneverktøy som oppfyller kravene i nr. 3.9 og 3.10.  Dersom feilkoden som førte til at dataene ble lagret, 

slettes i samsvar med nr. 3.8 i vedlegg XII, kan de lagrede motordriftsdataene også slettes. 

3.1.2.  Dersom det oppstår etterfølgende feil ved drivstoffsystemet eller feiltenning, skal eventuelle øyeblikksbilder 

som er lagret tidligere, erstattes med de gjeldende driftsdataene for feil ved drivstoffsystemet eller feiltenning 

(det som oppstår først). 

3.2.  Dersom de er tilgjengelige, skal følgende signaler i tillegg til det påkrevde øyeblikksbildet gjøres tilgjengelig 

på anmodning gjennom serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy, dersom opplysningene 

er tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet eller kan bestemmes ved hjelp av opplysninger som er 

tilgjengelige for datamaskinen i kjøretøyet: diagnosefeilkoder, motorens kjølevannstemperatur, status for 

drivstoffstyringssystemet (lukket sløyfe, åpen sløyfe, annet), drivstoffjustering, fortenningsinnstilling, 

innsugingsluftens temperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for 

posisjonsføler for gasspedal, status for sekundærluft (oppstrøms, nedstrøms eller atmosfærisk), beregnet 

belastning, kjøretøyets hastighet, stillingen til bryteren for blokkeringsfritt bremseanlegg (på/av), aktivert(e) 

standardinnstilling(er) og drivstofftrykk. 

 Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 3.7. Faktiske signaler skal tydelig 

kunne skilles fra standardverdier eller nøddriftssignaler. 

3.3.  For alle kontrollsystemer som det gjennomføres særlige OBD-prøvinger for (katalysator, lambda-sonde osv.), 

unntatt eventuelt påvisning av feiltenning, overvåking av drivstoffsystem og omfattende overvåking av deler, 

skal resultatene av den siste prøvingen foretatt av kjøretøyet og de grensene som systemet sammenlignes 

med, være tilgjengelige via serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med 

spesifikasjonene i nr. 3.8. For de delene og systemene som omfattes av overvåkingen, og som er unntatt 

ovenfor, skal det via det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy angis om disse har bestått eller ikke bestått 

den siste prøvingen. 

Alle OBD-ytelsesdata for bruk som skal lagres i henhold til nr. 4.6 i dette tillegg, skal gjøres tilgjengelige via 

serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med spesifikasjonene i nr. 3.8. 

3.4.  Kravene til OBD-systemet som kjøretøyet er typegodkjent på grunnlag av (dvs. vedlegg XII eller de alternative 

kravene angitt i nr. 5), og de viktigste kontrollsystemene som overvåkes av OBD-systemet i samsvar med 

nr. 3.10, skal gjøres tilgjengelige via serieporten på det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy i samsvar med 

spesifikasjonene i nr. 3.8 i dette tillegg. 

3.5.  Programvareidentifikasjonsnummer og kalibreringskontrollnummer skal være tilgjengelig via serieporten på 

det standardiserte uttaket for diagnoseverktøy. Begge numrene skal foreligge i et standardformat. 

3.6.  Det kreves ikke at diagnosesystemet vurderer komponenter under en funksjonssvikt, dersom en slik vurdering 

medfører risiko for funksjonssikkerheten eller feil ved komponenter.  
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3.7.  Diagnosesystemet skal gi standardisert og ubegrenset tilgang til OBD og være i samsvar med følgende ISO-

standarder og/eller SAE-spesifikasjoner: 

3.8.  Med de angitte begrensningene får en av følgende standarder anvendelse på kommunikasjonen mellom 

kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter: 

— ISO 9141-2:1994/Amd 1:1996: «Road Vehicles — Diagnostic Systems — Part 2: CARB requirements 

for interchange of digital information». 

— SAE J1850: Mars 1998 «Class B Data Communication Network Interface. Emission related messages 

shall use the cyclic redundancy check and the three-byte header and not use inter byte separation or 

checksums». 

— ISO 14229-3:2012: «Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 3: Unified diagnostic 

services on CAN implementation». 

— ISO 14229-4:2012: «Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 4: Unified diagnostic 

services on FlexRay implementation». 

— ISO 14230-4:2000: «Road Vehicles — Keyword protocol 2000 for diagnostic systems — Part 4: 

Requirements for emission-related systems». 

— ISO 15765-4:2011: «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: 

Requirements for emission-related systems» av 1. november 2001. 

— ISO 22901-2:2011: «Road vehicles — Open diagnostic data exchange (ODX) — Part 2: Emissions-

related diagnostic data». 

3.9.  Prøvingsutstyr og diagnoseverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med det innebygde 

diagnostiseringssystemet, skal minst overholde funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO 15031-4:2005: 

«Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related 

diagnostics — Part 4: External test equipment». 

3.10.  Grunnleggende diagnosedata (som angitt i nr. 6.5.1) og opplysninger om toveiskontroll skal foreligge i det 

formatet og de enhetene som er beskrevet i standarden ISO 15031-5:2011, «Road vehicles — Communication 

between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 5: Emissions-related 

diagnostic services», og skal være tilgjengelig ved hjelp av et diagnoseverktøy som oppfyller kravene i ISO 

15031-4:2005. 

3.10.1.  Kjøretøyprodusenten skal oversende godkjenningsmyndigheten detaljer om eventuelle diagnoseopplysninger, 

f.eks. PIDer, overvåkings-IDer for OBD-system eller prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5:2011, 

men som har sammenheng med denne forordning. 

3.11.  Når det registreres en feil, skal produsenten angi feilen ved hjelp av en hensiktsmessig feilkode som 

samsvarer med kodene i nr. 6.3 i standarden ISO 15031-6:2010 «Road vehicles — Communication between 

vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 6: Diagnostic trouble code 

definitions», om utslippsrelaterte diagnosefeilkoder. Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten bruke de 

diagnostiske feilkodene i nr. 5.3 og 5.6 i ISO DIS 15031-6:2010. Alternativt kan feilkoder sammenstilles og 

rapporteres i samsvar med ISO14229:2006. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard 

diagnoseutstyr som er i samsvar med nr. 3.9. 

Kjøretøyprodusenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan detaljer om eventuelle utslippsrelaterte 

diagnoseopplysninger, f.eks. PID-er, overvåkings-IDer for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 

15031-5:2011 eller ISO14229:2006, men som har sammenheng med denne forordning. 

3.12.  Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle kravene i 

standarden ISO DIS 15031-3:2004 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test 

equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electric circuits: 

specification and use». Det foretrukne monteringsstedet er under sitteplassen. Enhver annen plassering av 

uttaket for diagnoseverktøy skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett tilgjengelig for 

servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk. Plasseringen av tilkoplingsgrensesnittet 

skal være tydelig beskrevet i driftshåndboken. 

3.13.  På produsentens anmodning kan et alternativt tilkoplingsgrensesnitt brukes. Dersom det brukes et alternativt 

tilkoplingsgrensesnitt, skal kjøretøyprodusenten levere en adapter som gjør det mulig å kople til et alminnelig 

skanneverktøy. En slik adapter skal leveres uten forskjellsbehandling til alle uavhengige aktører.  
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4. Ytelse i bruk 

4.1.  Allmenne krav 

4.1.1.  Hver overvåking av OBD-systemet skal gjennomføres minst én gang per kjøresyklus der overvåkingsvilkårene i 

nr. 3.2 i vedlegg XII er oppfylt. Produsentene skal unnlate å bruke det beregnede forholdet (eller ethvert element 

av det) eller enhver annen angivelse av overvåkingshyppighet som overvåkingsvilkår for enhver over-

våkingsenhet. 

4.1.2.  Forholdet for ytelse i bruk (IUPR) for en særskilt overvåkingsenhet M i OBD-systemene og ytelsen til 

forurensningsreduserende innretninger i bruk skal være som følger: 

Ligning Ap1-1: 

IUPRM = TellerM/NevnerM 

4.1.3.  Sammenligningen mellom teller og nevner gir en pekepinn på hvor ofte en særskilt overvåkingsenhet 

aktiveres i forhold til kjøretøyets drift. For å sikre at alle produsenter kommer fram til IUPRM på samme 

måte, er det fastsatt detaljerte krav til definisjon og øking av disse tellingene. 

4.1.4.  Dersom kjøretøyet i samsvar med kravene i dette vedlegg er utstyrt med en særskilt overvåkingsenhet M, skal 

IUPRM være større enn eller lik 0,1 for alle overvåkingsenheter M. 

4.1.5.  Kravene i dette nummer skal anses å være oppfylt for en bestemt overvåkingsenhet M dersom følgende 

statistiske vilkår er oppfylt for alle kjøretøyer i en bestemt kjøretøy- eller framdriftsgruppe produsert i et 

bestemt kalenderår: 

a)  Gjennomsnittsverdien av IUPRM er lik eller over minsteverdien som gjelder for overvåkingsenheten. 

b)  Over 50 % av alle kjøretøyer har en IUPRM som er lik eller over den minsteverdien som gjelder for 

overvåkingsenheten. 

4.1.6.  Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at disse statistiske vilkårene er oppfylt for 

kjøretøyer som er produsert i et bestemt kalenderår for alle overvåkingsenheter, som i samsvar med nr. 4.6 i 

dette tillegg skal registreres av OBD-systemet senest 18 måneder etter utløpet av et kalenderår. For dette 

formål skal det benyttes statistiske prøvinger som gjennomfører anerkjente statistiske prinsipper og 

konfidensnivåer. 

4.1.7.  Med hensyn til dokumentasjon innenfor rammen av dette nummer kan produsenten samle kjøretøyer innenfor en 

kjøretøy- og framdriftsgruppe i enhver fortløpende og ikke-overlappende produksjonsperiode på 12 måneder 

istedenfor kalenderår. Ved fastsettelse av samlingen av prøvingskjøretøyer får minst utvelgingskriteriene i nr. 2 i 

tillegg 3 anvendelse. For hele samlingen av prøvingskjøretøyer skal produsenten underrette godkjennings-

myndigheten om alle data om ytelse i bruk som OBD-systemet skal rapportere i henhold til nr. 4.6 i dette tillegg. 

På anmodning skal den godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, gjøre disse dataene og resultatene av 

den statistiske vurderingen tilgjengelige for andre godkjenningsmyndigheter. 

4.1.8.  Godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen kan foreta ytterligere prøvinger av kjøretøyer eller 

samle inn relevante data som registreres i kjøretøyer, med henblikk på å kontrollere om kravene i dette 

vedlegg er oppfylt. 

4.1.9.  Opplysninger om ytelse i bruk som skal lagres og rapporteres av kjøretøyets OBD-system, skal stilles til 

rådighet av produsenten for de nasjonale myndighetene og uavhengige aktører uten kryptering. 

4.2.  TellerM 

4.2.1.  Telleren for en særskilt overvåkingsenhet er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt, slik at 

alle overvåkingsvilkår som er nødvendige for at en særskilt overvåkingsenhet kan avdekke en funksjonssvikt 

og advare føreren, slik den er montert av produsenten, har vært til stede. Telleren skal ikke økes mer enn én 

gang per kjøresyklus, med mindre det foreligger en teknisk begrunnelse. 

4.3.  NevnerM 

4.3.1.  Formålet med nevneren er å gi en telling som angir antall kjøringer, idet det tas hensyn til særlige vilkår for 

en bestemt overvåkingsenhet. Nevneren skal økes med minst én per kjøresyklus dersom disse vilkårene er 

oppfylt i løpet av denne kjøresyklusen, og den generelle nevneren økes som angitt i nr. 4.5, med mindre 

nevneren er deaktivert i samsvar med nr. 4.7. 

4.3.2.  I tillegg til kravene i nr. 4.3.1 gjelder følgende: 

Nevneren eller nevnerne for overvåking av systemet for sekundærluft skal økes dersom systemet for 

sekundærluft er begjært aktivert i minst 10 sekunder. For å bestemme hvor lenge aktiveringstiden skal vare, 

skal ikke OBD-systemet ta med den tiden som går med til ekstraordinær drift av systemet for sekundær luft 

utelukkende med henblikk på overvåking. 

Nevneren eller nevnerne for overvåkingsenheter i systemer som bare er aktive under kaldstart, skal økes 

dersom delen eller strategien begjæres aktivert med innstillingen «på» i minst 10 sekunder.  
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Nevneren eller nevnerne for enheter som overvåker variabel ventilinnstilling (VVT) og/eller kontrollsystemer, 

skal økes dersom delen begjæres aktivert (f.eks. med innstillingen «på», «åpen», «lukket», «låst» osv.) to eller 

flere ganger i løpet av kjøresyklusen eller i minst 10 sekunder, avhengig av hva som inntreffer først. 

Nevneren eller nevnerne for følgende overvåkingsenheter skal økes med én dersom kravene i dette nummer er 

oppfylt i løpet av minst én kjøresyklus, og kjøretøyet har tilbakelagt minst 800 kilometer sammenlagt siden 

første gangen nevneren ble økt: 

i)  Dieseloksidasjonskatalysator. 

ii)  Dieselpartikkelfilter. 

4.3.3.  For hybridkjøretøyer, kjøretøyer som bruker alternative innretninger eller strategier for oppstarting av 

motoren (f.eks. integrert startmotor og integrerte generatorer), eller kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff 

(f.eks. særskilt drivstoff, to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff), kan produsenten anmode om godkjenning 

fra godkjenningsmyndigheten for å bruke alternative kriterier for å øke nevneren i stedet for dem som er 

fastsatt i dette nummer. Godkjenningsmyndigheten skal generelt ikke tillate alternative kriterier for kjøretøyer 

som bruker avstenging av motoren når kjøretøyet befinner seg i eller i nærheten av tomgang eller stopp. 

Myndighetens godkjenning av alternative kriterier skal bygge på en vurdering av om de er likeverdige med 

hensyn til å bestemme omfanget av kjøretøyets drift i forhold til måling av et konvensjonelt kjøretøys drift i 

samsvar med kriteriene i dette nummer. 

4.4.  Tenningssyklustelling 

4.4.1.  Tenningssyklustellingen angir antall tenningssykluser som kjøretøyet har gjennomgått. Tenningssyklus-

tellingen kan ikke økes mer enn én gang per kjøresyklus. 

4.5.  Generell nevner 

4.5.1.  Den generelle nevneren er en telling som angir antall ganger kjøretøyet er blitt kjørt. Den skal økes innen 

10 sekunder dersom, og bare dersom, følgende kriterier er oppfylt i løpet av én enkelt kjøresyklus: 

a)  Den samlede tiden siden motorstart er minst 600 sekunder ved en høyde over havet på høyst 2 440 m og 

ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

b)  Den samlede tiden som kjøretøyet er blitt kjørt ved minst 25 km/t, forekommer i minst 300 sekunder ved 

en høyde over havet på høyst 2 440 m og ved en omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

c)  Kontinuerlig kjøring av kjøretøyet på tomgang (dvs. gasspedal er sluppet av føreren og kjøretøyets 

hastighet er høyst 1,6 km/t) i minst 30 sekunder ved en høyde over havet på høyst 2 440 m og ved en 

omgivelsestemperatur på 266,2 K (– 7 °C) eller høyere. 

4.6.  Rapportering og øking av tellere 

4.6.1.  OBD-systemet skal i samsvar med spesifikasjonene i ISO 15031-5:2011 rapportere om tellingen av 

tenningssykluser og den generelle nevneren samt separate tellere og nevnere for følgende overvåkingsenheter, 

dersom de i henhold til dette vedlegg skal finnes på kjøretøyet: 

a)  Katalysatorer (det rapporteres separat for hvert oppsett). 

b)  Lambda-sonder/eksosfølere, herunder sekundære lambda-sonder (det rapporteres separat for hver føler). 

c)  Fordampingssystem. 

d)  System for resirkulering av eksos (EGR). 

e)  System for variabel ventilinnstilling (VVT). 

f)  System for sekundærluft. 

g)  Partikkelfilter. 

h)  Etterbehandlingssystem for NOx (f.eks. NOx-adsorbator, NOx-reagens/katalysatorsystem). 

i)  System for kontroll ladetrykk. 

4.6.2.  For særskilte deler eller systemer som har flere overvåkingsenheter som i henhold til dette nummer skal 

rapporteres (f.eks. kan lambda-sonder i oppsett 1 ha flere overvåkingsenheter for respons fra følere eller andre 

egenskaper for følere), skal OBD-systemet foreta separat registrering av tellere og nevnere for hver av de 

særskilte overvåkingsenhetene og bare rapportere om den tilsvarende telleren og nevneren for den særskilte 

overvåkingsenheten som har det laveste numeriske forholdet. Dersom to eller flere særskilte overvåkingsenheter 

har samme numeriske forhold, skal tilsvarende teller og nevner for den særskilte overvåkingsenheten som har 

den høyeste nevneren, rapporteres for den særskilte delen. 
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4.6.3.  Alle tellinger som økes, skal økes med hele tall. 

4.6.4.  Minsteverdien for hver telling er 0, og den høyeste verdien skal være minst 65 535, uten hensyn til andre krav 

til standardisert lagring og rapportering i OBD-systemet. 

4.6.5.  Dersom telleren eller nevneren for en særskilt overvåkingsenhet når sin høyeste verdi, skal begge tellinger for 

denne særskilte overvåkingsenheten divideres med to før de økes igjen i samsvar med nr. 4.2 og 4.3. Dersom 

tellingen for tenningssyklusen eller den generelle nevneren når sin høyeste verdi, skal den respektive tellingen 

skifte til 0 ved neste øking i samsvar med nr. 4.4 og 4.5. 

4.6.6.  Hver telling skal nullstilles bare når det skjer en nullstilling av et ikke-flyktig minne (f.eks. omprogrammering 

osv.), eller dersom tallene lagres i et «keep-alive»-minne (KAM), når KAM slettes på grunn av brudd i 

kontrollmodulens strømforsyning (f.eks. at batteriet koples fra osv.). 

4.6.7.  Produsenten skal treffe tiltak for å sikre at tellerens og nevnerens verdi ikke kan nullstilles eller endres, 

unntatt i de tilfellene som uttrykkelig er fastsatt i dette nummer. 

4.7.  Deaktivering av tellere og nevnere og av den generelle nevneren 

4.7.1.  OBD-systemet skal innen 10 sekunder etter at det er avdekket funksjonssvikt som deaktiverer en 

overvåkingsenhet som skal oppfylle overvåkingskravene i dette vedlegg (dvs. at en innkommende eller 

bekreftet kode er lagret), deaktivere enhver ytterligere øking av den tilsvarende telleren og nevneren for hver 

overvåkingsenhet som er deaktivert. Når funksjonssvikten ikke lenger foreligger (f.eks. den innkommende 

koden slettes ved automatisk rensing eller ved aktivering av et skanneverktøy), skal øking av alle tilsvarende 

tellere og nevnere starte på nytt innen 10 sekunder. 

4.7.2.  OBD-systemet skal innen 10 sekunder etter starten av et kraftuttak (PTO) som deaktiverer en overvåkingsenhet 

som skal oppfylle overvåkingsvilkårene i dette vedlegg, deaktivere enhver ytterligere øking av den tilsvarende 

telleren og nevneren for hver overvåkingsenhet som er deaktivert. Når kraftuttaket avsluttes, skal øking av alle 

tilsvarende tellere og nevnere starte på nytt innen 10 sekunder. 

4.7.3.  OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av teller og nevner for en særskilt overvåkingsenhet innen 

10 sekunder, dersom det er blitt avdekket en funksjonssvikt i noen av delene som brukes til å fastsette 

kriteriene som inngår i definisjonen av den særskilte overvåkingsenhetens nevner (f.eks. kjøretøyets hastighet, 

omgivelsestemperatur, høyde, tomgang, kaldstart av motoren eller driftstid), og den tilsvarende innkommende 

feilkoden er blitt lagret. Øking av telleren og nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder etter at 

funksjonssvikten ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk rensing 

eller ved aktivering av et skanneverktøy). 

4.7.4.  OBD-systemet skal deaktivere ytterligere øking av den generelle nevneren innen 10 sekunder dersom det er 

avdekket en funksjonssvikt i noen av de komponentene som brukes til å fastslå om kriteriene i nr. 3.5 er 

oppfylt (f.eks. kjøretøyets hastighet, omgivelsestemperatur, høyde, tomgang eller driftstid), og den tilsvarende 

innkommende feilkoden er blitt lagret. Økingen av den generelle nevneren kan ikke deaktiveres av andre 

årsaker. Økingen av den generelle nevneren skal starte på nytt innen 10 sekunder dersom funksjonssvikten 

ikke lenger er til stede (f.eks. den innkommende koden er slettet ved automatisk rensing eller ved aktivering 

av et analyseverktøy). 

5. Tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

5.1.  Søknader om typegodkjenning eller endring av en typegodkjenning skal inneholde relevante opplysninger om 

kjøretøyets OBD-system. Disse opplysningene skal gjøre det mulig for produsenter av erstatnings- eller 

ettermonteringsdeler å gjøre delene de produserer, forenlige med kjøretøyets OBD-system, slik at feilfri bruk 

kan oppnås og brukeren av kjøretøyet sikres mot funksjonssvikt. På samme måte skal slike relevante 

opplysninger gjøre det mulig for produsentene av diagnoseverktøy og prøvingsutstyr å lage verktøy og utstyr 

som sørger for en effektiv og nøyaktig diagnostisering av kontrollsystemer for utslipp fra kjøretøyer. 

5.2.  På anmodning skal kjøretøyprodusenten gjøre de relevante opplysningene om OBD-systemet tilgjengelig for alle 

berørte produsenter av komponenter, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for forskjells-

behandling: 

5.2.1.   En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser som er brukt ved den opprinnelige typegod-

kjenningen av kjøretøyet. 

5.2.2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble brukt for den opprinnelige 

typegodkjenningen av kjøretøyet, for den komponenten som overvåkes av OBD-systemet. 

5.2.3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede komponenter, sammen med strategien for påvisning 

av feil og aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste 

over relevante sekundære overvåkede parametrer for hver komponent som overvåkes av OBD-systemet, og 
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en liste over alle anvendte OBD-koder og formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte 

utslippsrelaterte komponentene i framdriftssystemet og de enkelte ikke-utslippsrelaterte komponentene, der 

overvåking av komponenten benyttes til å fastslå om feilindikatoren skal aktiveres. Det skal særlig gis en 

omfattende forklaring for dataene angitt i $05 Test ID $21 til FF og dataene angitt i $06. For kjøretøytyper 

som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar med ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on 

Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems», skal det gis en 

omfattende forklaring for dataene angitt i $06 Test ID $00 til FF for hver overvåkings-ID som støttes i OBD-

systemet. 

5.2.4.  Disse opplysningene kan gis i form av en tabell, som følger: 

Figur Ap1-1 
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5.2.5.  Dersom en godkjenningsmyndighet mottar en anmodning fra en berørt produsent av komponenter, 

diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr om opplysninger om OBD-systemet til et kjøretøy, 

a)  skal myndigheten innen 30 dager anmode produsenten av det aktuelle kjøretøyet om å gjøre tilgjengelig 

de opplysningene som kreves i nr. 5.1 og 5.2, 

b)  skal produsenten senest to måneder etter anmodningen oversende disse opplysningene til godkjennings-

myndigheten, 

c)  skal myndigheten oversende disse opplysningene til godkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene, 

og den godkjenningsmyndigheten som gav den opprinnelig typegodkjenningen skal legge disse opplys-

ningene ved opplysningene om kjøretøyets typegodkjenning. 

5.2.6.  Det kan anmodes om opplysninger bare for erstatnings- eller servicedeler som skal typegodkjennes, eller for 

komponenter som utgjør en del av et system som skal typegodkjennes. 

5.2.7.  Anmodningen om opplysninger må inneholde en nøyaktig spesifikasjon av kjøretøymodellen som det ønskes 

opplysninger om. Den skal bekrefte at opplysningene er nødvendige for utvikling av reserve- eller ettermon-

teringsdeler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr. 

6. Opplysninger som er nødvendige for å produsere diagnoseverktøy 

6.1.  For å gjøre det mulig å utvikle generiske diagnoseverktøy for reparatører av flere merker, skal kjøretøy-

produsentene stille til rådighet de opplysningene som er nevnt i punktene nedenfor, på sine nettsteder for 

reparasjonsopplysninger. 

6.2.  Disse opplysningene skal omfatte alle funksjoner hos diagnoseverktøy og alle lenker til reparasjonsopplysninger 

og feilsøkingsinstrukser. Det kan eventuelt kreves en passende avgift for tilgang til disse opplysningene. 

6.2.1.  Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

Følgende opplysninger skal leveres og indekseres etter kjøretøyets merke, modell og variant eller andre 

egnede definisjoner som f.eks. VIN eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

6.2.1.1.  Alle tilleggsopplysninger om kommunikasjonsprotokollen som er nødvendig for å gi en fullstendig diagnose 

utover de standardene som er angitt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII, herunder alle tilleggsopplysninger om 

maskin- eller programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, overføringsfunksjoner, krav til opprettholdt drift 

eller feilvilkår. 

6.2.1.2.  Detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene beskrevet i nr. 3.11, 

oppnås og tolkes.  
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6.2.1.3.  En liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om kalibrering og tilgang. 

6.2.1.4.  En liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller kontroll, samt midler til 

å anvende dem. 

6.2.1.5.  Detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger om alle komponenter og status, tidsstempler, hvilende 

diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder innhentes. 

6.2.1.6.  Tilbakestilling av parametrer for tilpasset læring, koding av varianter og innstilling av reservedeler og 

kundeinnstillinger. 

6.2.1.7.  Identifikasjon og variantkoding av framdriftssystemets styreenhet (PCU) eller elektroniske styreenhet (ECU). 

6.2.1.8.  Detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer. 

6.2.1.9.  Plassering av standardisert uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om dette. 

6.2.1.10.  Identifikasjon av motorkode. 

6.2.2.  Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede deler 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

6.2.2.1.  En beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på del- eller kabelnivå. 

6.2.2.2.  Prøvingsmetode, herunder prøvingsparametrer og opplysninger om deler. 

6.2.2.3.  Detaljerte opplysninger om tilkopling, herunder minste og største inngangs- og utgangsverdier, samt kjøre- og 

belastningsverdier. 

6.2.2.4.  Verdier som forventes under bestemte kjøreforhold, herunder tomgang. 

6.2.2.5.  Elektriske verdier for delen i statisk og dynamisk tilstand. 

6.2.2.6.  Verdier for funksjonsfeil for hvert av tilfellene nevnt ovenfor. 

6.2.2.7.  Sekvenser for diagnostisering av funksjonsfeil, herunder feiltrær og styrt eliminering av feil ved diagnose. 

6.2.3.  Data som er nødvendig for å utføre reparasjoner 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

6.2.3.1.  Initialisering av en elektronisk styreenhet og komponent (ved montering av reservedeler). 

6.2.3.2.  Initialisering av nye elektroniske styreenheter eller erstatningsenheter, eventuelt ved anvendelse av 

omprogrammeringsteknikker av «pass-through»-typen. 

 ______  
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Tillegg 2 

Minstekrav til overvåking for OBD-trinn I og II 

1. Formål 

Følgende minstekrav til overvåking får anvendelse på OBD-systemer som oppfyller kravene til trinn I og II(1) 

med hensyn til diagnose av strømkretser. 

2. Virkeområde og overvåkingskrav 

Dersom de er montert, skal følgende oppførte følere og aktuatorer overvåkes med tanke på funksjonssvikt i 

strømkretser som kan føre til at utslippene overskrider OBD-utslippsgrenseverdiene fastsatt i del B i vedlegg 

VI til forordning (EU) nr. 168/2013, og/eller føre til aktivering av en standardinnstilling som gir en vesentlig 

reduksjon i framdriftsmomentet: 

Tabell Ap2-1 

Oversikt over innretninger (dersom montert) som skal overvåkes i OBD-trinn I og/eller II 

Nr. Kretser  Gjennomgang i kretsene Rasjonalitet i kretsene 
Merknad 
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1 Intern feil i styringsmodul 

(ECU/PCU) 

3       I&II (1) 

Føler (inndata til styreenheter) 

1 Posisjonsføler for gass 

(pedal/håndtak) 

1&3 I&II I&II I&II (I&II) (I&II) (I&II)  (2) 

2 Føler for barometertrykk 1 I&II I&II I&II  II    

3 Posisjonsføler for kamaksel 3 (II) (II) (II)    I&II (3) 

4 Posisjonsføler for veivaksel 3       I&II  

5 Føler for motorens 

kjølevannstemperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

6 Føler for vinkel på 

eksosventil 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

7 Føler for resirkulering av 

eksos 

1&3 II II II (II) (II) (II)  (4) 

8 Føler for trykk i drivstoff-

systemet 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

9 Temperaturføler for 

drivstoffskinne 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

10 Føler for girets stilling 

(potensiometertype) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

11 Føler for girets stilling 

(koplingstype) 

3     (II)  I&II  

  

(1) Elementer i OBD-trinn II omfattet av undersøkelsen nevnt i artikkel 23 nr. 4. 
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12 Føler for innsugingsluftens 

temperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

13 Bankeføler (ikke-

resonanstype) 

3     (II)  I&II  

14 Bankeføler (resonanstype) 3     I&II    

15 Føler for absolutt 

manifoldtrykk 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

16 Luftmengdemåler 1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

17 Føler for 

motoroljetemperatur 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

18 Lambda-sondesignaler 

(binære/lineære) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

19 Føler for drivstofftrykk 

(høyt) 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

20 Temperaturføler for 

drivstoffbeholder 

1 I&II I&II I&II (II) (II) (II)  (4) 

21 Posisjonsføler for gasspedal 1 I&II I&II I&II (I&II) (I&II) (I&II)  (2) 

22 Føler for kjøretøyets 

hastighet 

3     (II)  I&II (5) 

23 Hjulhastighetsføler 3     (II)  I&II (5) 

Aktuatorer (utdata fra styreenheter) 

1 Reguleringsventil for 

utlufting av 

fordampingsutslipp 

2 (II) I&II (II)      

2 Aktuator for eksosventil 

(motordrevet) 

3     II  I&II  

3 Kontroll for resirkulering 

av eksos 

3     II    

4 Drivstoffinnsprøytingsdyse 2  I&II     (I&II) (6) 

5 Kontrollsystem for 

tomgangsluft 

1 I&II I&II I&II  II  (I&II) (6) 

6 Primære styringskretser for 

tennspole 

2  I&II     (I&II) (6) 

7 Varmeelement for lambda-

sonde 

1 I&II I&II I&II  II  (I&II) (6) 
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8 System for tilførsel av 

sekundærluft 

2 (II) I&II (II)    (I&II) (6) 

9 Aktuator for elektronisk 

styring av gasspjeld 

3  I&II     (I&II) (6) 

Merknader: 

(1) Bare ved en aktivert standardinnstilling som fører til vesentlig redusert framdriftsmoment eller dersom et system for 

elektronisk styring av gasspjeld er montert. 

(2) Dersom bare én APS eller TPS er montert, er rasjonalitetsovervåking av APS- eller TPS-kretser ikke obligatorisk. 

(3) OBD-trinn II: nivå 1 og 3. 

(4) OBD-trinn II: to av tre funksjonssvikter i kretsrasjonalitet merket med «II» skal overvåkes i tillegg til overvåking av 

gjennomgang i kretsene. 

(5) Bare dersom brukt som inndata til ECU/PCU med relevans til miljøprestasjon eller funksjonssikkerhet. 

(6) Unntak tillatt dersom produsenten i stedet ber om nivå 3, aktuatorsignal forekommer bare uten angivelse av symptom. 

2.2.  Dersom flere av samme type innretning er montert på kjøretøyet oppført i tabell Ap2-1, skal disse 

innretningene overvåkes separat og rapporteres i tilfelle funksjonssvikt. Dersom en funksjonssvikt er merket 

med «I» i tabell Ap2-1, innebærer det at overvåking er obligatorisk for OBD-trinn I, og dersom den er merket 

med «II» er det også obligatorisk å overvåke funksjonssvikt for OBD-trinn II. 

2.3.  Følere og aktuatorer skal være tilknyttet et spesifikt diagnostisk nivå angitt nedenfor som definerer hvilken 

type diagnoseovervåking som skal utføres: 

2.3.1.  Nivå 1: Føler/aktuator der minst to symptomer i forbindelse med gjennomgang i kretsene kan påvises og 

rapporteres (dvs. kortslutning til jord, kortslutning til effekt og åpen krets). 

2.3.2.  Nivå 2: Føler/aktuator der minst ett symptom i forbindelse med gjennomgang i kretsene kan påvises og 

rapporteres (dvs. kortslutning til jord, kortslutning til effekt og åpen krets). 

2.3.3.  Nivå 3: Føler/aktuator der minst ett symptom kan påvises, men ikke rapporteres separat. 

2.4.  To av tre symptomer i overvåkingsdiagnostikken for gjennomgang i kretsene og rasjonalitet i kretsene kan 

kombineres, f.eks. høy gjennomgang eller åpen krets og lav gjennomgang / høy og lav eller åpen krets / signal 

utenfor tillatt intervall eller kretsytelse og blokkert signal. 

2.5.  Unntak i forbindelse med påvisning 

Unntak fra påvisning av visse symptomer ved overvåking av strømkretser kan gis i følgende tilfeller dersom 

produsenten til godkjenningsmyndighetens tilfredshet kan dokumentere overfor den tekniske instansen at 

2.5.1.  en oppført funksjonssvikt ikke vil føre til utslipp som er større enn de angitte OBD-utslippsgrenseverdiene 

angitt i del B i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, eller 

2.5.2.  en oppført funksjonssvikt vil ikke føre til vesentlig tap av dreiemoment, eller 

2.5.3.  den eneste gjennomførbare overvåkingsstrategien vil gi en vesentlig negativ innvirkning på kjøretøyets 

funksjonssikkerhet eller kjørbarhet. 

2.6.  Unntak i forbindelse med prøvinger (type VIII) av OBD-utslippskontroll 

På produsentens anmodning og basert på en teknisk begrunnelse som er til godkjenningsmyndighetens 

tilfredshet, kan visse OBD-overvåkinger angitt i tabell Ap2-1 unntas fra type VIII-prøvinger av utslippskontroll 

nevnt i vedlegg V(A) til forordning (EU) nr. 168/2013 på det vilkår at produsenten kan dokumentere overfor 

godkjenningsmyndigheten at 
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2.6.1.  funksjonssviktindikatoren montert på kjøretøyet aktiveres når funksjonssviktene oppført i tabell Ap2-1 skjer 

2.6.1.1.  under samme nøkkelsyklus, og 

2.6.1.2.  umiddelbart etter utløp av en begrenset forsinkelse (300 s eller mindre) i samme nøkkelsyklus, eller 

2.6.2.  overvåking av enkelte av punktene oppført i tabell Ap2-1 ikke er fysisk mulig. En fullstendig teknisk 

begrunnelse for hvorfor en slik OBD-overvåking ikke kan gjennomføres, skal tilføyes i opplysningsmappen. 

 ______  
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VEDLEGG XIII 

Krav som får anvendelse på fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

1. Allmenne krav 

1.1. Med «kjøretøytype med hensyn til fastholdingsinnretninger og fotstøtter» menes en gruppe kjøretøyer som 

ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder som form, størrelse, materialer og monteringsegenskaper 

for fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer på kjøretøyet. 

1.2.  For kjøretøyer som er beregnet på transport av én eller flere passasjerer, men som ikke er utstyrt med 

sikkerhetsbelter for disse passasjerene, skal de aktuelle sitteplassene være utstyrt med fastholdingsinnretninger 

for passasjerer i form av enten en stropp eller ett eller to håndtak. 

1.2.1.  Håndholdte stropper skal være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at passasjerene lett kan 

bruke dem. De skal være symmetriske i forhold til sitteplassens midtplan i lengderetningen. Stroppen og 

festene skal være slik at den uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 2000 N påført statisk mot midten av 

dens overflate med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.2.2.  Dersom det benyttes ett håndtak, skal det være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at 

passasjeren lett kan bruke det. De skal være symmetriske i forhold til sitteplassens midtplan i 

lengderetningen. Håndtaket og festene skal være slik at det uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 2000 N 

påført statisk mot midten av dens overflate med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.2.3.  Dersom det benyttes to håndtak, skal de være montert nær den aktuelle sitteplassen på en slik måte at 

passasjeren lett kan bruke dem. De skal være symmetriske i forhold til hverandre og sitteplassens midtplan i 

lengderetningen. De skal hver og samtidig være slik at de uten å briste tåler en vertikal trekkraft på 1000 N 

påført statisk mot midten av dens overflate med et trykk på høyst 1,0 MPa. 

1.2.4.  Konstruksjonsegenskaper for kjøretøyet som kan forveksles med den angitte fastholdingsinnretningen for 

passasjerer, er ikke tillatt, med mindre de også oppfyller kravene i nr. 1.2.1–1.2.3. 

1.3.  Alle sitteplasser på kjøretøyet skal være utstyrt med fotstøtter, gulv eller stigbrett som begge føttene til 

føreren eller passasjerene kan hvile på. 

1.3.1.  Kjøretøyets gulv, hvert stigbrett og hver fotstøtte skal være slik at de uten at det oppstår varig deformasjon 

som er skadelig for deres funksjon, tåler en vertikal trykkbelastning på 1700 N, påført statisk mot ethvert 

punkt på gulvet eller stigbrettet eller 15 mm fra enden av fotstøtten, med et trykk på høyst 2,0 MPa. 

1.3.2.  Plassen til hver fotstøtte, eller plassen på gulvet eller stigbrettet, skal være tilstrekkelig stort til at en fot som 

er minst 300 mm lang og minst 110 mm bred kan plasseres trygt uten å komme i veien for føttene til føreren. 

Fotstøttene skal være plassert slik at direkte berøring mellom fot/bein og roterende deler (f.eks. dekk) på 

kjøretøyet ikke er mulig når kjøretøyet er i bruk. 

1.3.3.  Konstruksjonsegenskaper for kjøretøyet som kan forveksles med fotstøttene, stigbrettene eller gulvet i 

kjøretøyet, er ikke tillatt, med mindre de også oppfyller kravene i nr. 1.3.1–1.3.2. 

1.3.4.  Pedaler som gjør det mulig å drive kjøretøyet med førerens beinmuskelkraft, anses å oppfylle kravene i 

nr. 1.3–1.3.3. 

 ______  
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VEDLEGG XIV 

Krav som får anvendelse på monteringssted for kjennemerke 

1. Allmenne krav 

1.1.  Med «kjøretøytype med hensyn til monteringssted for kjennemerke» menes kjøretøyer som ikke skiller seg 

fra hverandre på vesentlige områder som målene på stedet der kjennemerket skal monteres og festes, 

plasseringen av dette stedet og konstruksjonskjennetegnene på flaten der kjennemerket foran skal monteres 

og festes, dersom det er relevant. 

1.2.  Kjøretøyer skal være utstyrt med et sted for montering og festing av kjennemerke bak. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L6e og L7e skal i tillegg være utstyrt med et sted for montering og festing av 

kjennemerke foran. 

1.3.1.  Kjennemerker foran anses som uhensiktsmessig for kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e, som 

derfor ikke skal være utstyrt med slikt monteringssted. 

1.4.  Form og mål på monteringssted for kjennemerke 

1.4.1.  Monteringsstedet skal bestå av en rektangulær flate med følgende minstemål: 

For kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e: 

Enten 

Bredde: 100 mm 

Høyde: 175 mm. 

eller 

Bredde: 145 mm 

Høyde: 125 mm. 

For kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e: 

Bredde: 280 mm. 

Høyde: 200 mm. 

1.5.  Montering og festing av kjennemerke bak på kjøretøyer i gruppe L1e, L2e, L3e, L4e og L5e 

1.5.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak skal være slik at det etter at det er festet i samsvar med 

produsentens anvisninger, har følgende egenskaper: 

1.5.1.1.  Plassering av monteringssted for kjennemerke bak: 

1.5.1.1.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.5.1.2.  Kjennemerket skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.5.1.3.  Kjennemerkets plassering i forhold til det vertikale tverrplanet: 

1.5.1.3.1.  Kjennemerket kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på minst – 15° og høyst 30°. 

1.5.1.4.  Kjennemerkets høyde over bakken: 

1.5.1.4.1.  Kjennemerkets nedre kant skal ikke ligge mindre enn 0,20 m over bakken eller mindre enn noe bakhjuls 

radius over bakken, dersom denne er mindre enn 0,20 m. 

1.5.1.4.2.  Kjennemerkets øvre kant skal være høyst 1,50 m over bakken.  
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1.5.1.5.  Geometrisk synlighet: 

1.5.1.5.1.  Kjennemerket skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

— To vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

— Et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med 

horisontalplanet. 

— Et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

1.5.1.5.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet 

ovenfor. 

1.6.  Montering og festing av kjennemerke foran og bak på kjøretøyer i gruppe L6e og L7e 

1.6.1.  Monteringsstedet for kjennemerke foran eller bak skal bestå av en plan eller tilnærmet plan rektangulær 

flate. Med «tilnærmet plan flate» menes en flate av et fast materiale, som også kan bestå av mønstret 

netting eller gitter med en krumningsradius på minst 5 000 mm. 

1.6.2.  Den flaten som skal dekkes av et kjennemerke foran eller bak, kan ha hull eller mellomrom; disse skal 

imidlertid ikke være mer enn 40 mm brede, uten at det tas hensyn til deres lengde (dvs. at et mellomrom 

aldri kan være bredere enn 40 mm, men det kan være lengre enn 40 mm). 

1.6.3.  Flaten som skal dekkes av et kjennemerke foran eller bak, kan ha forhøyninger, forutsatt at disse stikker ut 

høyst 5,0 mm fra den nominelle flaten. Deler av svært myke materialer, som skumplast eller filt som har 

som formål å forhindre at kjennemerket vibrerer, skal ikke tas i betraktning. 

1.6.4.  Monteringsstedet for et kjennemerke foran eller bak skal være slik at det etter at det er festet i samsvar 

med produsentens anvisninger, har følgende egenskaper: 

1.6.4.1.  Plassering av monteringssted for kjennemerke foran eller bak: 

1.6.4.1.1.  Monteringsstedet for et kjennemerke foran på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.6.4.1.2.  Monteringsstedet for et kjennemerke bak på kjøretøyet skal være slik at kjennemerket kan plasseres helt 

innenfor de to parallelle vertikalplanene i lengderetningen som går gjennom kjøretøyets ytterpunkter, idet 

det ikke tas hensyn til speil. Selve monteringsstedet skal ikke utgjøre kjøretøyets ytterpunkt. 

1.6.4.1.3.  Kjennemerkene foran og bak skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

1.6.4.2.  Plassering av kjennemerket foran og bak i forhold til det vertikale tverrplanet: 

1.6.4.2.1.  Kjennemerket kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på minst – 15° og høyst 30°. 

1.6.4.3.  Høyde over bakken for kjennemerke foran og bak: 

1.6.4.3.1.  Kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,20 m over bakken eller mindre enn noe forhjuls 

radius over bakken, dersom denne er mindre enn 0,20 m. 

1.6.4.3.2.  Kjennemerkets øvre kant skal være høyst 1,50 m over bakken. 

1.6.4.4.  Geometrisk synlighet: 

1.6.4.4.1.  Kjennemerker foran og bak skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

— To vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og 

høyre for kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen. 

— Et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med 

horisontalplanet. 

— Et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

Kjennemerket foran skal være synlig foran kjøretøyet, og kjennemerket bak skal være synlig bak 

kjøretøyet.  
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1.6.4.4.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktige, på området beskrevet 

ovenfor. 

1.6.4.5.  Mellom det monterte kjennemerket og flaten som kjennemerket er montert på, skal det langs hele 

kjennemerkets kant være et mellomrom på høyst 5,0 mm. 

1.6.4.5.1.  Dette mellomrommet kan være større dersom det måles ved et hull eller en åpning i den mønstrede 

nettingflaten eller mellom de parallelle stengene i grillflaten. 

1.7.  Andre krav 

1.7.1.  Kjennemerket skal ikke fungere, verken helt eller delvis, som grunnlag for festing, montering eller 

fastklemming av andre deler, komponenter eller innretninger på kjøretøyet (f.eks. kan fester til 

lysinnretninger ikke monteres på et kjennemerke). 

1.7.2.  Ingen del, komponent eller innretning på et kjøretøy skal løsne eller tas av som følge av demontering av et 

kjennemerke. 

1.7.3.  Når et kjennemerke er festet, skal dets synlighet ikke bli redusert under normale bruksforhold på grunn av 

særlig vibrasjoner og dynamiske krefter, for eksempel aerodynamisk kraft som følge av at kjøretøyet 

beveger seg. 

1.7.4.  Det er ikke tillatt med et monteringssted for kjennemerke som lett kan dreies opp og/eller ned utover de 

vinklene som er fastsatt i nr. 1.5.1.3.1 og 1.6.4.2.1, i forhold til kjøretøyets konstruksjon under normale 

kjøreforhold (dvs. med dører og luker lukket). 

1.7.5.  Dersom kjøretøyet har en tendens til å krenge, skal et montert kjennemerke med de største tillatte målene 

som ikke befinner seg i kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være en begrensende faktor for største 

krengevinkel. 

2. Prøvingsmetode 

2.1.  Bestemmelse av kjennemerkets vertikale helning og høyde over bakken 

2.1.1.  Kjøretøyet skal plasseres på en horisontal flate og om nødvendig holdes i oppreist stilling. Før målingene 

skal det eller de styrte hjulene ha retning rett forover, og kjøretøyets masse skal være justert til den massen 

som produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand. 

2.1.2.  Dersom kjøretøyet er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en annen 

innretning som kan justeres i forhold til belastning, skal det prøves med fjæringen eller innretningen i den 

normalstillingen for kjøring som er angitt av produsenten. 

2.1.3.  Dersom hovedsiden og den synlige siden av kjennemerket heller nedover, skal målingen av hellingen 

uttrykkes som et negativt tall (minus). 

2.2.  Forhøyninger måles vinkelrett direkte på den nominelle flaten som skal dekkes av kjennemerket. 

2.3.  Mellomrommet mellom det monterte kjennemerkets kant og flaten skal måles vinkelrett direkte på den 

faktiske flaten som skal dekkes av kjennemerket. 

2.4.  Kjennemerket som brukes til samsvarskontroll, skal ha følgende størrelse: 

— For kjøretøyer i gruppe L1e, L2e og L6e: En av de to størrelsene i nr. 1.4.1, som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

— For kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e: Størrelsen i nr. 1.4.1. 

 ______  
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VEDLEGG XV 

Krav som får anvendelse på tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

1. Formål 

1.1.  Med «tilgang til opplysninger» menes at alle opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold som er nødvendige for inspeksjon, diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, er 

tilgjengelige. 

1.1.  Når produsenten søker om EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, skal vedkommende godtgjøre 

overfor godkjenningsmyndigheten at denne forordning blir overholdt når det gjelder tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt opplysningene nevnt i nr. 4.3. 

2. Oppfyllelse av kravene til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer i framgangsmåten for typegodkjenning 

2.1.  Godkjenningsmyndighetene skal ikke gi typegodkjenning før produsenten har levert en attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2.2.  Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal 

tjene som dokumentasjon på samsvar med kapittel XV i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.3.  Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal 

utarbeides i samsvar med modellen nevnt i artikkel 57 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.4.  Produsenten skal sikre oppfyllelse av de tekniske kravene i tillegg 1 med hensyn til tilgang til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

3. Avgifter for tilgang 

3.1.  I tillegg til tidsbasert tilgang i henhold til artikkel 59 i forordning (EU) nr. 168/2013 kan produsentene tilby 

transaksjonsbasert tilgang, som belastes med avgifter per transaksjon og ikke på grunnlag av det tidsrommet 

det gis tilgang for. Dersom produsentene tilbyr både tidsbasert og transaksjonsbasert tilgang, skal uavhengige 

reparatører velge det tilgangssystemet de foretrekker, enten tidsbasert eller transaksjonsbasert. 

4. Reservedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr 

4.1.  I forbindelse med artikkel 57 nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal produsenten gjøre følgende 

opplysninger tilgjengelige for berørte parter på grunnlag av individuelle ordninger som prinsippet i artikkel 

59 i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse på, og oppgi kontaktopplysninger på sitt nettsted: 

4.1.1.  Relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle reservedeler som er nødvendige for at OBD-systemet 

skal kunne fungere på en korrekt måte. 

4.1.2.  Opplysninger som gjør det mulig å utvikle generiske diagnoseverktøy. 

4.2.  Med hensyn til nr. 4.1.1 skal utviklingen av reservedeler ikke begrenses av 

4.2.1.  mangel på relevante opplysninger, 

4.2.2.  de tekniske kravene som gjelder strategier for feilindikering, dersom OBD-systemets terskelverdier er 

overskredet, eller dersom OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til overvåking i denne 

forordning, 

4.2.3.  spesifikke endringer med hensyn til håndtering av opplysninger fra OBD-systemet, slik at kjøretøyer som 

bruker flytende drivstoff og gassformig drivstoff, kan behandles separat, 

4.2.4.  typegodkjenning av kjøretøyer som bruker gassformig drivstoff og har et begrenset antall mindre mangler. 

4.3.  For formålene i nr. 4.1.2 skal ODX-filer gjøres tilgjengelige for uavhengige aktører via produsentens nettsted 

dersom produsenten bruker diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr i samsvar med ISO 22900-2:2009 («Modular 

Vehicle Communication Interface (MVCI)») og ISO 22901-2:2011 («Open Diagnostic Data Exchange 

(ODX)») i sine franchisenettverk. 

5. Etappevis typegodkjenning 

5.1.  Ved etappevis typegodkjenning er sluttprodusenten, som definert i artikkel 25 i forordning (EU) nr. 168/2013, 

ansvarlig for å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

med hensyn til produsentens egen eller egne produksjonsetapper samt forbindelsen til den eller de tidligere 

etappene.  
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5.2.  I tillegg skal sluttprodusenten gi uavhengige aktører følgende opplysninger på sitt nettsted: 

5.2.1.  Adressen til nettstedet til den eller de produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene. 

5.2.2.  Navn og adresse til alle produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene. 

5.2.3.  Typegodkjenningsnummeret eller -numrene til den eller de tidligere etappene. 

5.2.4.  Motornummeret. 

5.3.  Produsentene som er ansvarlige for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, er ansvarlige for via 

sine nettsteder å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

for den eller de etappene av typegodkjenningen de er ansvarlige for, samt forbindelsen til tidligere etapper. 

5.4.  Den produsenten som er ansvarlig for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, skal gi følgende 

opplysninger til den produsenten som er ansvarlig for neste etappe: 

5.4.1.  Samsvarssertifikatet for den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for. 

5.4.2.  Attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

herunder attestens vedlegg. 

5.4.3.  Typegodkjenningsnummeret for den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for. 

5.4.4.  Dokumentene nevnt i nr. 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 som fastsatt av den eller de produsentene som har deltatt i den 

eller de tidligere etappene. 

5.5.  Hver produsent skal bemyndige den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, til å sende dokumentene 

til de produsentene som er ansvarlige for etterfølgende etapper og den siste etappen. 

5.6.  Dessuten skal den produsenten som er ansvarlig for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen på 

avtalemessig grunnlag, 

5.6.1.  gi den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger for den eller de bestemte etappene som 

vedkommende er ansvarlig for, 

5.6.2.  på anmodning fra en produsent som er ansvarlig for en etterfølgende etappe av typegodkjenningen, gi tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger 

for den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.7.  En produsent, herunder en sluttprodusent, kan kreve avgifter i samsvar med artikkel 59 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 bare for den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.8.  En produsent, herunder en sluttprodusent, skal ikke kreve avgifter for å gi opplysninger om adressen til 

nettstedet eller kontaktopplysninger for en annen produsent. 

6. Produsenter av kjøretøyer i små serier 

6.1.  Produsenter hvis årlige produksjon på verdensbasis av en kjøretøytype, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet som er omfattet av denne forordning, er lavere enn 250 enheter, skal gi rask og enkel 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, og på en slik måte at det sikres likebehandling i 

forhold til autoriserte forhandlere og reparatører i samsvar med artikkel 57 nr. 12 i forordning (EU) 

nr. 168/2013. 

6.2.  Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er omfattet av nr. 1, skal oppføres på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

6.3.  Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om alle typegodkjenninger som er gitt til 

produsenter av kjøretøyer i små serier. 

7. Overføringssystemer 

7.1.  Fram til 31. desember 2020 kan produsenten når det gjelder overføringssystemer oppført i tillegg 2, gjøre 

unntak fra forpliktelsen om å omprogrammere de elektroniske styreenhetene i samsvar med standardene nevnt 

i nevnte tillegg. 

7.2.  Slike unntak skal angis på attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på tidspunktet for typegodkjenningen.  
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7.3.  Systemene som en produsent unntar fra forpliktelsen om å omprogrammere de elektroniske styreenhetene i 

samsvar med standardene nevnt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII, skal oppføres på produsentens nettsted for 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

7.4.  For service og omprogrammering av de elektroniske styreenhetene i overføringssystemene som er omfattet av 

slike unntak, skal produsentene sikre at det respektive egne verktøyet eller utstyret kan kjøpes eller leies av 

uavhengige aktører. 

8. Overholdelse av forpliktelser med hensyn til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

8.1.  En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid, på eget initiativ, på grunnlag av en klage eller på grunnlag av 

en vurdering som er foretatt av en teknisk instans, kontrollere at produsenten overholder sine forpliktelser i 

henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, denne forordning og vilkårene i attesten om tilgang til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

8.2.  Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at en produsent ikke har overholdt sine forpliktelser med 

hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, skal den 

godkjenningsmyndigheten som gav den relevante typegodkjenningen, treffe egnede tiltak for å bøte på 

situasjonen. 

8.3.  Slike tiltak kan omfatte tilbakekalling eller oppheving av typegodkjenning, bøter eller andre tiltak som er 

vedtatt i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013. 

8.4.  Dersom en uavhengig aktør eller en bransjeorganisasjon som representerer uavhengige aktører, inngir en 

klage til godkjenningsmyndigheten, skal godkjenningsmyndigheten gjennomføre en revisjon for å kontrollere 

om produsenten oppfyller forpliktelsene med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

8.5.  Når godkjenningsmyndigheten foretar denne revisjonen, kan den anmode en teknisk instans eller en annen 

uavhengig sakkyndig om å kontrollere om disse forpliktelsene er overholdt. 

8.6.  For å få EU-typegodkjenning for en framdriftsgruppe som separat teknisk enhet, av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til feilkoder i OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer skal produsenten vise at kjøretøyene eller motorsystemene er underlagt prøvingene 

og oppfyller kravene i vedlegg XII med hensyn til de funksjonelle aspektene ved OBD-systemet. 

8.7.  Dersom opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ikke er tilgjengelig 

når søknaden om typegodkjenning inngis, skal produsenten framlegge disse opplysningene innen seks 

måneder etter den datoen typegodkjenning ble gitt. 

8.8.  Dersom et kjøretøy bringes i omsetning mer enn seks måneder etter typegodkjenning, skal opplysningene 

framlegges på den datoen kjøretøyet bringes i omsetning. 

8.9.  Godkjenningsmyndigheten kan på grunnlag av en utfylt attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer anta at produsenten har iverksatt tilfredsstillende tiltak og 

framgangsmåter med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold 

av kjøretøyer, forutsatt at det ikke er mottatt noen klage, og at produsenten framlegger attesten innen den 

fristen som er angitt i nr. 9.7. 

8.10.  Dersom samsvarssertifikatet ikke er framlagt innen nevnte frist, skal godkjenningsmyndigheten treffe egnede 

tiltak for å sikre samsvar. 

9. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til ikke-sikrede områder 

9.1.  For tilgang til andre opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer enn dem 

som omhandler sikre områder av kjøretøyet, skal kravene til registrering for en uavhengig aktørs bruk av 

produsentens nettsted, bare omfatte de opplysningene som er nødvendige for å bekrefte hvordan betalingen 

for opplysninger skal gjennomføres. 

10. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til sikre områder 

10.1.  For tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som gjelder 

tilgang til sikre områder av kjøretøyet, skal den uavhengige aktøren godkjennes og autoriseres til dette formål 

på grunnlag av dokumentasjon som viser at vedkommende utøver lovlig virksomhet og ikke har vært straffet 

for noen relevant kriminell handling. 
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10.2.  Uavhengige aktører skal gis tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte 

forhandlere og verksteder, under beskyttelse av sikkerhetsteknologi vedrørende utveksling av data for å sikre 

fortrolighet, integritet og vern mot gjengivelse. 

10.3.  Forumet for tilgang til opplysninger om kjøretøyer fastsatt ved artikkel 60 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal 

angi de aktuelle parametrene for å oppfylle disse kravene. 

10.4.  For opplysninger om tilgang til sikre deler av kjøretøyet skal den uavhengige aktøren framlegge en attest i 

samsvar med ISO 20828:2006 for å identifisere seg selv og den organisasjonen vedkommende tilhører. 

Produsenten skal svare med sin egen attest i samsvar med ISO 20828:2006 for å bekrefte overfor den 

uavhengige aktøren at vedkommende får tilgang til et lovlig nettsted som tilhører den aktuelle produsenten. 

Begge parter skal føre en logg over alle slike transaksjoner med angivelse av kjøretøyene og hvilke endringer 

som er foretatt på dem i henhold til denne bestemmelsen. 

10.5.  Tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte forhandlere og verksteder, skal stilles 

til rådighet for uavhengige aktører under beskyttelse av sikkerhetsteknologi i samsvar med kravet om at den 

uavhengige aktørens private kode skal være beskyttet av sikker maskinvare. 

 ______  
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Tillegg 1 

Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

1. Innledning 

1.1.  I dette tillegg fastsettes tekniske krav til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

2. Krav 

2.1.  Produsenten skal gi opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ved å bruke bare åpne tekst- og 

grafikkformater eller formater som kan leses og skrives ut ved hjelp av bare standard programvaretillegg som 

er fritt tilgjengelig og enkle å installere, i det samme formatet som gjøres tilgjengelig for autoriserte 

reparatører, og som kan brukes i operativsystemer som er i vanlig bruk. 

2.1.1.  Opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på 

nettsteder, skal følge den felles standarden som er nevnt i artikkel 57 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

2.1.2.  Om mulig skal nøkkelordene i metadata være i samsvar med ISO 15031-2:2010. Slike opplysninger skal 

alltid være tilgjengelige, bortsett fra når nettstedet skal vedlikeholdes. 

2.1.3.  Personer som ønsker å kopiere eller gjengi opplysningene, skal gjøre dette etter direkte avtale med den 

aktuelle produsenten. Det skal også være mulig å få tilgang til opplysninger om opplæringsmateriale, som 

imidlertid kan presenteres gjennom andre medier enn på nettsteder. 

2.2.  Opplysninger om alle deler av kjøretøyet, slik det identifiseres ved kjøretøyets understellsnummer (VIN) og 

eventuelle ytterligere kriterier, for eksempel akselavstand, motorytelse, tilbehør eller ekstrautstyr, som er 

montert av kjøretøyprodusenten og kan skiftes ut med reservedeler som kjøretøyprodusenten tilbyr sine 

autoriserte reparatører eller forhandlere eller tredjeparter ved henvisning til originaldelenes nummer, kan 

gjøres tilgjengelige i en database som uavhengige aktører har lett tilgang til, eller framlegges i samme 

tilgjengelige format som til nettverket av autoriserte reparatører. 

2.3.  Denne databasen eller det alternative tilgjengelige formatet skal bestå av kjøretøyets understellsnummer, 

originaldelenes nummer, originaldelenes navn, gyldighetsopplysninger (gyldig fra- og gyldig til-dato), 

monteringsopplysninger og eventuelt konstruksjonsegenskaper. 

2.4.  Opplysningene som er i databasen eller tilgjengelige i et annet tilgjengelig format, skal ajourføres jevnlig. 

Ajourføringene skal særlig omfatte alle endringer av enkeltkjøretøyer etter at de er produsert, dersom disse 

opplysningene er tilgjengelige for autoriserte forhandlere. 

2.5.  Omprogrammering av styreenheter, for eksempel for rekalibrering etter en reparasjon eller opplasting av 

programvare til en erstatnings-PCU/-ECU, skal skje i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC 

RP1210B ved hjelp av allment tilgjengelig maskinvare. Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre 

medier som CD, DVD eller lagringsinnretninger med halvledere for informasjonsunderholdningssystemer 

(f.eks. navigasjonssystemer, telefon) kan også brukes, men på det vilkåret at ingen egen kommunikasjons-

programvare (f.eks. drivere eller programtillegg) og maskinvare er påkrevd. For å validere kompatibiliteten 

mellom det produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (vehicle 

communication interfaces, VCI), som er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B, skal 

produsenten tilby enten en validering av uavhengig utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av 

eventuelt særskilt maskinvare som kreves for at en grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik 

validering. Vilkårene i artikkel 59 i forordning (EU) nr. 168/2013 får anvendelse på avgifter for slik 

validering eller for opplysninger og maskinvare. 

2.6.  Alle feilkoder i egendiagnosesystemet skal være i samsvar med kravene angitt i vedlegg XII. 

2.7.  Dersom de opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som finnes på en 

produsents nettsted, ikke inneholder særskilte relevante opplysninger som gir mulighet for korrekt utforming 

og produksjon av alternative ettermonterte drivstoffsystemer, skal eventuelle berørte produsenter av 

alternative ettermonterte drivstoffsystemer kunne få tilgang til opplysningene angitt i artikkel 27 nr. 2 bokstav 

a) ved å henvende seg direkte til produsenten med en slik anmodning. Kontaktopplysninger til dette formål 

skal tydelig framkomme på produsentens nettsted, og opplysningene skal framlegges innen 30 dager. Slike 

opplysninger skal gis bare for alternative ettermonterte drivstoffsystemer som er omfattet av UN-ECE-

reglement nr. 115, eller for alternative ettermonterte drivstoffkomponenter som er en del av systemer som er 

omfattet av UN-ECE-reglement nr. 115, og de skal gis bare som svar på en anmodning som tydelig angir 

hvilken kjøretøymodell som det innhentes opplysninger om, og som særlig bekrefter at opplysningene er 

nødvendige for å utvikle alternative ettermonterte drivstoffsystemer eller -komponenter som er omfattet av 

UN-ECE-reglement nr. 115. 
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2.8.  Produsentene skal på sine nettsteder med reparasjonsopplysninger angi typegodkjenningsnummer per modell. 

2.9.  Produsentene skal fastsette rimelige og forsvarlige avgifter for tilgang per time, per dag, per måned, per år og 

per transaksjon til sine nettsteder med reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger. 

 ______  
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Tillegg 2 

Liste over overføringssystemer 

1. Tabell Ap2-1 

Liste over overføringssystemer 

Nr. Systemets navn Nærmere opplysninger 

1 Klimasystemer a)  Systemer for temperaturstyring 

b)  Motoruavhengig varmeapparat 

c)  Motoruavhengig klimaanlegg 

2 Oppbevaring av drivstoff  
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VEDLEGG XVI 

Krav som får anvendelse på parkeringsstøtter 

1. Allmenne krav 

1.1.  Med «kjøretøytype med hensyn til parkeringsstøtter» menes en gruppe kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som kjøretøyets masse, fordelingen av masse mellom akslene, dekk- og 

hjuldimensjon samt parkeringsstøttens konstruksjonskjennetegn og konstruksjonsmateriale. 

1.2.  Kjøretøyer i gruppe L1e og L3e skal være utstyrt med minst én parkeringsstøtte. 

1.2.1.  Hver parkeringsstøtte som er montert på kjøretøyet, skal gjøre kjøretøyet i stand til å oppfylle ytelseskravene i 

nr. 2–2.5.2 uten å måtte holdes eller støttes av en person eller på annen måte. 

1.2.2.  Kjøretøyer som er utstyrt med tvillinghjul, behøver ikke å være utstyrt med parkeringsstøtte forutsatt at 

ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og 3.4–3.4.3.4 er oppfylt. 

1.2.3.  Sidestøtter som montert på kjøretøyer i gruppe L1e, med en masse i driftsferdig stand på under 35 kg er 

unntatt fra kravene i nr. 2.3.3, 2.3.4 og 2.5.2. 

1.3.  Kjøretøyer i gruppe L4e skal være utstyrt med minst én parkeringsstøtte under følgende forhold: 

1.3.1.  Dersom sidevognen kan demonteres fra motorsykkelen slik at motorsykkelen kan brukes uten sidevogn, skal 

motorsykkelen oppfylle kravene til motorsykler alene i nr. 1.2–1.2.2. 

2. Særlige krav 

2.1.  En parkeringsstøtte skal være enten sidestøtte eller midtstøtte. 

2.2.  Dersom parkeringsstøtten dreies under eller rundt den nedre delen av kjøretøyet, skal den frie enden svinge 

mot bakre del av kjøretøyet for å nå kjørestilling. 

2.3.  Særlige krav til sidestøtter 

2.3.1.  En sidestøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår sidestabilitet når det står på en vannrett støtteflate 

eller i en helling. Den skal også hindre at et stillestående kjøretøy altfor lett heller ytterligere eller beveger seg 

til oppreist stilling slik at det blir ustabilt og kan velte eller tippe. 

2.3.2.  En sidestøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår full stabilitet når det er parkert i en helling. Dette 

kravet kontrolleres i samsvar med framgangsmåtene og ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og nr. 3.4–3.4.3.4. 

2.3.3.  En sidestøtte skal kunne svinge automatisk bakover til kjørestilling under følgende forhold: 

— Når kjøretøyet går tilbake til sin normale, oppreiste kjørestilling. 

— Når kjøretøyet begynner å bevege seg framover som følge av en tilsiktet handling fra føreren, mens det er 

i normal, oppreist kjørestilling. 

2.3.4.  Kravene i nr. 2.3.3 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives når sidestøtten er i 

bruksstilling. 

2.3.5.  En sidestøtte skal være utformet og konstruert slik at den ikke svinger automatisk bakover dersom kjøretøyet 

lenes til siden for å bringe den frie enden av sidestøtten i kontakt med bakken. 

2.3.6.  En sidestøtte skal være utformet og konstruert slik at den ikke svinger automatisk bakover dersom 

hellingsvinkelen endres uventet eller utilsiktet (for eksempel dersom kjøretøyet dyttes lett av en tredjeperson 

eller utsettes for et vindkast som oppstår når et stort kjøretøy passerer) under følgende forhold: 

— Når kjøretøyet står uten tilsyn i parkeringsstilling. 

— Når sidestøtten står i bruksstilling. 

Oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres etter framgangsmåten nevnt i nr. 3.3, 3.3.1 og 3.3.2. 

2.4.  Særlige krav til midtstøtter 

2.4.1.  En midtstøtte skal kunne støtte kjøretøyet, uavhengig av om det ene eller begge hjulene er i kontakt med 

bakken, slik at det oppnår sidestabilitet når det står på en vannrett støtteflate eller i en helling.  
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2.4.2.  En midtstøtte skal kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår full stabilitet når det er parkert i en helling. Dette 

kravet kontrolleres i samsvar med framgangsmåtene og ytelseskravene i nr. 3–3.2.5 og nr. 3.4–3.4.3.4. 

2.4.3.  En midtstøtte skal kunne svinge automatisk bakover til kjørestilling når kjøretøyet tilsiktet beveges forover 

slik at midtstøtten heves fra bakken. 

2.4.4.  Kravet i nr. 2.4.3 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives når midtstøtten er i 

bruksstilling. 

2.5.  Holdeinnretninger for parkeringsstøtte 

2.5.1.  Parkeringsstøtter skal være utstyrt med en holdeinnretning som holder dem i kjørestilling. 

2.5.2.  En holdeinnretning skal bestå av 

— to uavhengige innretninger som kan være to separate fjærer eller én fjær og en annen sikringsinnretning, 

eller 

— én enkelt innretning som skal kunne være i bruk uten feil i minst 10 000 sykluser for normal bruk dersom 

kjøretøyet er utstyrt med to støtter, eller 15 000 sykluser for normal bruk dersom kjøretøyet er utstyrt med 

bare én støtte. 

3. Prøvingsmetode 

3.1.  Spesifikasjoner for prøvingsflate 

3.1.1.  Til gjennomføring av prøvingene skal det benyttes en prøvingsplattform som skal være konstruert slik at den 

kan anta en posisjon som simulerer helling i lengderetningen og sideretningen. 

3.1.2.  Prøvingsplattformen skal være plan, rektangulær og stor nok til støtte kjøretøyet helt i parkeringsstilling mens 

det simuleres helling i lengderetningen og sideretningen. Plattformen skal ikke vise tegn på bøying eller 

deformasjon under prøvingene. 

3.1.3.  Overflaten på prøvingsplattformen skal være ren og tørr og være tilstrekkelig ru og ha nok friksjon til å hindre 

at dekkene på kjøretøyet glir på overflaten under prøvingene. 

3.2.  Klargjøring av kjøretøy (gjelder for alle prøvinger) 

3.2.1.  Kjøretøyets masse justeres til den massen som produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, uten 

føreren, pluss massen av eventuelle framdriftsbatterier. 

3.2.2.  Kjøretøyets dekktrykk skal justeres til produsentens angitte verdier. 

3.2.3.  Kjøretøyets gir skal i tilfelle automatgir stå i «parkeringsstilling» dersom slik innstilling finnes, eller i «fri» i 

alle andre tilfeller. 

3.2.4.  Dersom kjøretøyet har parkeringsbrems, skal den være aktivert. 

3.2.5.  Kjøretøyets styresystem skal settes i låst stilling. Dersom styringen kan låses i mer enn én stilling, skal 

kjøretøyet gjennomgå følgende prøvinger mens styresystemet er låst i hver av disse stillingene: 

3.3.  Prøving av stabiliteten til et kjøretøy som er utstyrt med sidestøtte, på et horisontalt underlag 

3.3.1.  Kjøretøyet er parkert på den horisontale prøvingsplattformen med sidestøtten i bruksstilling. 

3.3.2.  Kjøretøyet skal manipuleres slik at vinkelen mellom kjøretøyets forskjøvede midtplan i lengderetningen (dvs. 

siden kjøretøyet er parkert og lener til siden, er midtplanet i lengderetningen forskjøvet og dermed ikke lenger 

vertikalt) og den horisontale flaten økes med 3,0° ved å skyve og bevege kjøretøyet til en mer vertikal stilling. 

3.4.  Prøving av stabiliteten til et kjøretøy som er parkert på et hellende underlag 

3.4.1.  Kjøretøyet er parkert på den horisontale prøvingsplattformen. 

3.4.1.1.  Kjøretøyets parkeringsstøtte skal være i bruksstilling. Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én 

parkeringsstøtte, skal hver støtte vurderes separat ved å gjenta alle de prøvingene som kreves. 

3.4.1.2.  Dersom kjøretøyet har tvillinghjul og ikke er utstyrt med parkeringsstøtte, kan samsvar med nr. 1.2.2 

dokumenteres ved å utføre prøvingene uten parkeringsstøtte i bruksstilling. 
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3.4.2.  Prøvingsplattformen skal skråstilles eller roteres for å oppnå minste foreskrevne hellingsvinkel i forhold til 

hellingen i sideretningen mot kjøretøyets venstre og høyre side og hellingen i lengderetningen mot kjøretøyets 

fremre og bakre del. Disse fire hellingsretningene skal utføres separat, og skal alltid starte fra horisontal 

stilling. Kjøretøyet skal forbli stabilt når prøvingsplattformen settes i den aktuelle hellingsvinkelen, eller det 

kan flyttes til sin posisjon etter at plattformen er satt i den aktuelle hellingsvinkelen. 

3.4.3.  Tabell 14-1 

Krav til helling for sidestøtter og midtstøtter (se også figur 14-1 til 14-3) 

Helling Sidestøtte Midtstøtte 

 Moped Motorsykkel Moped Motorsykkel 

Helling i sideretningen 

(til venstre) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i sideretningen 

(til høyre) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i lengderetningen 

(nedover) 

5 % 6 % 6 % 8 % 

Helling i lengderetningen 

(oppover) 

6 % 8 % 12 % 14 % 
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3.4.3.1.  Figur 14-1 

Helling i sideretningen til venstre og høyre (sidestøtte) 
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3.4.3.2.  Figur 14-2 

Helling i sideretningen til venstre og høyre (midtstøtte) 
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3.4.3.3.  Figur 14-3 

Helling i lengderetningen nedover 

 

Figur 14-4 

Helling i lengderetningen oppover 

 

3.4.3.4.  Dersom et kjøretøy på en hellende prøvingsplattform hviler på midtstøtten og bare ett hjul, og dette kjøretøyet 

kan holdes i en stilling med enten midtstøtten og forhjulet i kontakt med prøvingsplattformen, eller 

midtstøtten og bakhjulet i kontakt med prøvingsplattformen, skal prøvingene beskrevet i nr. 3.4.2–3.4.3.3 

utføres bare når kjøretøyet hviler på midtstøtten og bakhjulet er i kontakt med prøvingsplattformen. 

 ______  
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VEDLEGG XVII 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. Allmenne krav 

1.1.  De tekniske instansene skal dokumentere at de innehar relevante tekniske kvalifikasjoner, konkrete tekniske 

kunnskaper og særlig erfaring på de bestemte kompetanseområdene som omfattes av kapittel XVI i forordning 

(EU) nr. 168/2013 og tillegg 1 og 2 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.  Standarder som de tekniske instansene i de forskjellige kategoriene angitt i artikkel 63 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 skal overholde 

1.2.1.  De forskjellige kategoriene av tekniske instanser skal være i samsvar med standardene angitt i tillegg 1 til 

vedlegg V til direktiv 2007/46/EF. 

1.2.2.  Henvisningen til artikkel 41 i direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til artikkel 63 

i forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.2.3.  Henvisningen til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.3.  Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene 

1.3.1.  De tekniske instansene skal vurderes etter framgangsmåten nevnt i tillegg 2 til vedlegg V til direktiv 

2007/46/EF. 

1.3.2.  Henvisninger til artikkel 42 i direktiv 2007/46/EF i tillegg 1 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF skal forstås 

som henvisninger til artikkel 66 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/391 

av 9. mars 2015 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til  

barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.  

4) Kommisjonen skal ta hensyn til Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe (tidligere European Dietetic Food Industry Association), inngitt i 

henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om 

en helsepåstand om virkningene av beta-palmitat og bidrag til mykere avføring (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-174(2)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: «Tilskudd av beta-palmitat bidrar til mykere avføring 

som igjen kan gi økt avføringshyppighet». 

6) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 21. februar 2014, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke er fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av beta-palmitat 

og mykere avføring. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av kolin og «utvikling av 

hjernen» (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-134(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: «Kolin er 

nødvendig for utviklingen av hjernen hos spedbarn og småbarn fra fødselen til treårsalderen». 

8) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 5. mai 2014, konkluderte Myndigheten at den påståtte 

virkningen, «utvikling av hjernen» hos spedbarn og småbarn fra fødselen til treårsalderen med hensyn til kolin i kosten ikke 

var tilstrekkelig definert for en vitenskapelig vurdering. Myndigheten vurderte særlig at det på grunnlag av henvisningene 

framlagt av søkeren ikke er mulig å fastslå den fysiologiske funksjonen i nervesystemet som helsepåstanden gjelder, og at 

den påståtte virkningen derfor er generell og uspesifikk. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 35. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(2):3578. 

(3) EFSA Journal 2014;12(5):3651. 

2020/EØS/18/12 
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9) Etter en søknad fra Specialised Nutrition Europe, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om «sammensatte karbohydrater» og «bidrag til 

metthetsfølelsen» (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-131(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: 

«Sammensatte karbohydrater bidrar til metthetsfølelsen». 

10) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og medlemsstatene 5. mai 2014, konkluderte Myndigheten at det på 

grunnlag av de opplysningene som ble framlagt, ikke er fastslått noen årsakssammenheng mellom inntak av «sammensatte 

karbohydrater» og en gunstig fysiologisk virkning for spedbarn og småbarn (fra fødselen til treårsalderen). Ifølge 

Myndigheten har søkeren ikke dokumentert at økt metthetsfølelse er en gunstig fysiologisk virkning for spedbarn og 

småbarn. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan helsepåstander som er omhandlet i forordningens 

artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og ikke er godkjent ved en beslutning i henhold til forordningens artikkel 17 nr. 3, fortsatt 

brukes i seks måneder etter at en slik beslutning er truffet, forutsatt at søknaden om godkjenning ble inngitt før 

19. januar 2008. Ettersom helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning oppfyller vilkårene fastsatt ovenfor, 

bør overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel, få anvendelse. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med i Unionens liste over tillatte påstander, som 

fastsatt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2. Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt brukes i seks 

måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(5):3652. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand 

om barns utvikling og helse 

Beta-palmitat Tilskudd av beta-palmitat bidrar til 

mykere avføring som igjen kan gi økt 

avføringshyppighet 

Q-2008-174 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand 

om barns utvikling og helse 

Kolin Kolin er nødvendig for utviklingen av 

hjernen hos spedbarn og småbarn fra 

fødselen til treårsalderen 

Q-2008-134 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand 

om barns utvikling og helse 

Sammensatte 

karbohydrater 

Sammensatte karbohydrater bidrar til 

metthetsfølelsen 

Q-2008-131 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/403 

av 11. mars 2015 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til 

Ephedra-arter og yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR - 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1925/2006 kan en medlemstat anmode Kommisjonen om å iverksette 

en framgangsmåte for å oppføre et stoff eller en ingrediens som inneholder andre stoffer enn vitaminer eller mineraler i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006, på listen over stoffer hvis bruk i næringsmidler er forbudt, begrenset eller 

underlagt unionskontroll, dersom en mulig risiko for forbrukerne er knyttet til stoffet, i henhold til artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1925/2006. 

2) Den 7. september 2009 sendte Tyskland en anmodning til Kommisjonen om de mulige skadelige virkningene forbundet 

med inntak av yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og Ephedra-arter og preparater av disse, 

og anmodet Kommisjonen om å iverksette framgangsmåten fastsatt i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1925/2006 for disse 

to stoffene.  

3) Anmodningen fra Tyskland oppfylte de nødvendige vilkår og krav fastsatt i artikkel 3 og 4 i kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 307/2012(2).  

4) Den 9. september 2011 bad Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») om å vurdere tryggheten ved bruk av Ephedra-arter og yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) 

Pierre ex Beille) i næringsmidler.  

5) Den 3. juli 2013 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om vurderingen av sikkerheten ved bruk av yohimbin 

(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(3). Myndigheten konkluderte at de kjemiske og toksikologiske 

egenskapene hos yohimbinbark (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og preparater framstilt av denne som 

benyttes i næringsmidler, ikke er tilstrekkelige til å konkludere om deres trygghet som ingredienser i næringsmidler. Derfor 

var det ikke mulig for Myndigheten å gi råd om daglig inntak av yohimbinbark og preparater framstilt av denne, som ikke 

gir grunn til bekymring for menneskers helse.  

6) Den 6. november 2013 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om vurdering av sikkerheten ved bruk av Ephedra-

arter i næringsmidler(4). Den konkluderte at selv om det ikke er dokumentert at næringsmidler som inneholder Ephedra-urt 

og preparater framstilt av denne, markedsføres hos detaljsalgssteder i Europa, kan kosttilskudd som inneholder Ephedra-

urter eller preparater framstilt av disse, som vanligvis benyttes i forbindelse med vektreduksjon og idrettsutøvelse, enkelt 

kjøpes via Internett. Myndigheten konkluderte at det ikke kan utelukkes at forbrukere kan kjøpe urtete av Ephedra-urt via 

Internett. Ettersom Ephedra-urt og preparater framstilt av denne nesten utelukkende markedsføres som kosttilskudd, 

beregnet Myndigheten mulige eksponeringsnivåer for urten ut fra kosttilskudd. Den konkluderte at Ephedra-urt og 

preparater framstilt av denne i kosttilskudd kan føre til eksponering for en samlet mengde Ephedra-alkaloider eller efedrin 

som ligger innenfor eller kan overskride det terapeutiske doseringsintervallet for de enkelte Ephedra-alkaloider eller efedrin 

i legemidler.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 of 12.3.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 35. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 av 11. april 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for anvendelse av 

artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i 

næringsmidler (EUT L 102 av 12.4.2012, s. 2). 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsmidler tilsatt i næringsmidler (ANS): Scientific Opinion on the evaluation of the 

safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K.Schum.)Pierre ex Beille). EFSA Journal 2013; 11(7):3302. 

(4) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningstoffer og næringsmidler tilsatt i næringsmidler (ANS): Scientific Opinion on safety evaluation of 

Ephedra species for use in food. EFSA Journal 2013;11(11):3467. 

2020/EØS/18/13 
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7) Myndigheten konkluderte at det i mangel av egnede toksisitetsdata, ikke var mulig å gi råd om daglig inntak av Ephedra-urt 

og preparater framstilt av denne som ikke gir grunn til bekymring for menneskers helse. Myndigheten konkluderte like fullt 

at eksponering for den totale mengden Ephedra-alkaloider eller efedrin i næringsmidler, hovedsakelig i kosttilskudd, kan 

føre til alvorlige skadevirkninger i hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet (for eksempel høyt blodtrykk og slag), 

virkninger som kan forsterkes i kombinasjon med koffein. Derfor utgjør bruk av Ephedra-urt og preparater framstilt av 

denne som inneholder Ephedra-alkaloider i næringsmidler en vesentlig sikkerhetsrisiko for menneskers helse. 

8) Kommisjonen har ikke mottatt merknader fra berørte parter etter at Myndighetens uttalelse om Ephedra-arter og om 

yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ble offentliggjort.  

9) Ettersom bruk av yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) og preparater framstilt av denne i 

næringsmidler kan ha skadelige virkninger på helsen, men det fortsatt råder vitenskapelig usikkerhet, bør stoffet 

underlegges unionskontroll og derfor oppføres i del C av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006. I perioden med 

unionskontroll og i påvente av en beslutning om bruk av stoffet skal tillates eller om det skal oppføres i del A eller del B 

i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 ved kontrollperiodens utløp, bør nasjonale bestemmelser om bruk av 

yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) i næringsmidler fortsatt få anvendelse.  

10) Ettersom den vesentlige sikkerhetsrisikoen forbundet med bruk av Ephedra-urt og preparater framstilt av denne i 

næringsmidler, særlig med hensyn til eksponering for Ephedra-alkaloider i kosttilskudd, og ettersom det ikke har vært 

mulig å fastsette et daglig inntak av Ephedra-urt og preparater framstilt av denne som ikke gir grunn til bekymring for 

menneskers helse, bør bruk av dette stoffet i næringsmidler forbys. Derfor bør Ephedra-urt og preparater framstilt av 

denne ikke oppføres i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006.  

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1925/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I del A skal ny post lyde: 

«Ephedra-urt og preparater framstilt av denne som stammer fra Ephedra-arter»  

2) I del C skal ny post lyde: 

«Yohimbinbark og preparater framstilt av denne som stammer fra yohimbin (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex 

Beille)»  

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/414 

av 12. mars 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF med hensyn til (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, 

glukosaminsalt som brukes ved framstilling av kosttilskudd(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR - 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om kosttilskudd(1) særlig artikkel 4 nr. 5, og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til direktiv 2002/46/EF er det fastsatt en liste over vitaminer og mineraler samt former av disse som kan 

brukes ved framstilling av kosttilskudd. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1170/2009(2) er vedlegg I og II til 

direktiv 2002/46/EF blitt erstattet. 

2) I samsvar med artikkel 14 i direktiv 2002/46/EF skal bestemmelser om vitaminer og mineraler i kosttilskudd som kan ha 

innvirkning på folkehelsen, vedtas i samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

3) Etter en anmodning om at (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt føres opp som en kilde til folat på listen 

fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/46/EF, vedtok Myndigheten den 11. september 2013 en vitenskapelig uttalelse om 

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt som av ernæringsmessige hensyn tilsettes som en kilde til folat i 

kosttilskudd, og om biotilgjengeligheten av folat fra denne kilden(3). 

4) Det følger av Myndighetens uttalelse at bruk av (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt som en kilde til folat i 

kosttilskudd ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. 

5) Som følge av Myndighetens positive uttalelse bør (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt føres opp på listen 

fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/46/EF. 

6) (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt er en ny næringsmiddelingrediens som er tillatt brakt i omsetning ved 

kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/154/EU(4). 

7) Den rådgivende gruppe for næringsmiddelkjeden, dyrehelsen og plantehelsen har rådspurt de berørte parter, og det er 

tatt hensyn til de mottatte merknadene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 35. 

(1) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1170/2009 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til listene over vitaminer og mineraler og former av disse, som kan 

tilsettes i næringsmidler, herunder kosttilskudd (EUT L 314 av 1.12.2009, s. 36). 

(3) EFSA Journal 2013;11(10): 3358. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/154/EU av 19. mars 2014 om tillatelse til å bringe i omsetning (6S)-5-metyl-

tetrahydrofolsyre, glukosaminsalt som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 

(EUT L 85 av 21.3.2014, s. 10). 
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8) Direktiv 2002/46/EF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til direktiv 2002/46/EF skal ny bokstav c) i overskrift 10 (FOLACIN) i avsnitt A lyde:  

«c) (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/423 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/463 

av 19. mars 2015 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for polyvinylalkohol (E 1203)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 7. september 2011 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet polyvinylalkohol 

(E 1203). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I den gjeldende spesifikasjonen for tilsetningsstoffet polyvinylalkohol (E 1203) er det med hensyn til løselighet angitt 

«løselig i vann, tungt løselig i etanol». Instituttet for helse og forbrukervern (IHCP) ved Europakommisjonens felles 

forskningssenter har undersøkt polyvinylalkohols løselighet(4) for å ajourføre opplysningene i Unionens eksisterende 

spesifikasjoner om stoffets løselighet i etanol. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert resultatene av IHCPs undersøkelse 

av polyvinylalkohols løselighet og opplysningene som søkeren har framlagt(5). Myndigheten anser at endringen av 

spesifikasjonen for polyvinylalkohols løselighet i etanol ikke påvirker sikkerheten ved bruk av polyvinylalkohol som 

tilsetningsstoff i næringsmidler. 

6) Tatt i betraktning den inngitte søknaden, IHCPs undersøkelser og Myndighetens vurdering er det hensiktsmessig å endre 

beskrivelsen av tilsetningsstoffet polyvinylalkohols (E 1203) løselighet i etanol (≥ 99.8 %) til «praktisk talt uløselig eller 

uløselig». 

7) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 37. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) João F. A. Lopes og Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 s. 

(5) EFSA Journal 2014;12(9):3820. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I posten for E 1203 polyvinylalkohol i vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 skal spesifikasjonen for løselighet lyde: 

«Løselighet  Løselig i vann, praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol (≥ 99,8 %)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/537 

av 31. mars 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

bruk av aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle 

medisinske formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») anbefalte i sin uttalelse av 22. mai 2008(3) å 

redusere tolerabelt ukentlig inntak (TWI) av aluminium til 1 mg/kg kroppsvekt/uke. Myndigheten anser dessuten at den 

reviderte TWI som regel overskrides i store deler av Unionen av personer med høyt forbruk, særlig barn. For å sikre at 

den reviderte TWI ikke overskrides, ble bruksvilkårene for og grenseverdier for bruk med hensyn til tilsetningsstoffer 

som inneholder aluminium, herunder aluminiumslakker, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012(4).  

4) I forordning (EU) nr. 380/2012 er det fastsatt at aluminiumlakker framstilt av fargestoffene ført opp i tabell 1 i del B i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er tillatt til 31. juli 2014. Fra 1. august 2014 er bare aluminiumlakker framstilt 

av fargestoffene ført opp i tabell 3 i del A i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 tillatt, og bare i de nærings-

middelkategorier der det er uttrykkelig fastsatt bestemmelser om grenseverdier for aluminium fra aluminiumlakker i del E i 

nevnte vedlegg.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 1.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 37. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Vitenskapelig uttalelse fra vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt 

med næringsmidler: «Safety of aluminium from dietary intake» (The EFSA Journal (2008) 754, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår og grenseverdier for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 119 av 

4.5.2012, s. 14). 
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5) Det ble 30. oktober 2013 inngitt en søknad om utvidelse av bruken av aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, 

karminer (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål, og denne er blitt gjort tilgjengelig for medlemsstatene 

i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. I denne søknaden ble det anmodet om at det fastsettes en 

grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer i disse næringsmidlene. Det ble 

anmodet om en utvidelse av bruken for næringsmidler til spesielle medisinske formål som ikke er beregnet på spedbarn 

og småbarn. Under vurderingen av søknaden ble det lagt særlig vekt på mulig eksponering for aluminium for ikke å 

undergrave forordning (EU) nr. 380/2012. 

6) I aluminiumlakker av fargestoffer er fargen gjort uløselig og fungerer annerledes enn sin fargeekvivalent (f.eks. 

forbedret lys-, pH- og varmestabilitet, noe som hindrer at fargen blør, og som gir en annen fargenyanse), noe som gjør 

lakkformen egnet til visse spesifikke tekniske anvendelser. Aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer er 

egnet til å oppfylle det tekniske behovet for flytende varmebehandlede næringsmidler til spesielle medisinske formål. 

7) Næringsmidler til spesielle medisinske formål defineres i kommisjonsdirektiv 1999/21/EF(1) som en kategori 

næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som er spesielt bearbeidet eller sammensatt med tanke på 

kostbehandling av pasienter, og som skal brukes bare under medisinsk tilsyn. De er beregnet på å utgjøre eneste eller 

kompletterende ernæringskilde for pasienter som har begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, fordøye, oppta, 

omdanne eller utskille vanlige næringsmidler eller enkelte av de næringsstoffene de inneholder eller enkelte av deres 

stoffskifteprodukter, eller for pasienter som har andre medisinsk betingede ernæringsbehov som ikke kan dekkes ved en 

endring av det normale kostholdet, ved andre næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, eller ved en 

kombinasjon av disse to. 

8) Idet det tas hensyn til opplysninger om forbruk av næringsmidler til spesielle medisinske formål fra EFSAs database 

over forbruk av næringsmidler(2) og idet det antas at innholdet av aluminium ligger på grenseverdien på 3 mg/kg, holdes 

eksponeringen for aluminium fra disse næringsmidlene godt under TWI på 1 mg/kg kroppsvekt/uke for både voksne og 

barn. Ettersom eksponeringen for aluminium fra andre kilder i kostholdet vil være begrenset, særlig dersom nærings-

midler til spesielle medisinske formål utgjør eneste ernæringskilde, forventes det derfor ikke at TWI vil bli overskredet 

for pasienter som inntar slike næringsmidler.  

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Myndigheten 

før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt 

når en slik ajourføring ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom en utvidelse av godkjenningen av bruk av 

aluminiumlakker av kochenille, karminsyre, karminer utgjør en ajourføring av listen som ikke kan påvirke menneskers 

helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

10) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29). 

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm  
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I næringsmiddelkategori 13.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt 

produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)» skal posten for gruppe III lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 50 (88)»  

2) I næringsmiddelkategori 13.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt 

produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)» tilføyes følgende fotnote: 

  «(88): Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 

3 mg/kg bare i flytende varmebehandlede produkter. Ingen andre aluminiumlakker må 

brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal 

grenseverdien gjelde fra 1. februar 2013.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/538 

av 31. mars 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

benzosyre – benzoater (E 210–213) i kokte reker i saltlake(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem.  

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Danish Seafood Association innga en søknad om å endre EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler for å øke 

grenseverdien for benzosyre – benzoater (E 210–213) i kokte reker i saltlake.  

4) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsettes grenseverdier for bruk av sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater (E 200–213) på 2 000 mg/kg i halvkonservert fisk og halvkonserverte fiskerivarer, herunder krepsdyr, bløtdyr, 

surimi og fiske-/krepsdyrpaté, samt kokte krepsdyr og bløtdyr. I kokte krepsdyr og bløtdyr er grenseverdien for 

benzosyre – benzoater (E 200–213) 1 000 mg/kg.  

5) Disse grenseverdiene for kokte reker i saltlake med en pH på 5,6–5,7 bør være tilstrekkelig til å hemme veksten av 

Listeria monocytogenes ved kjøletemperaturer mellom 5 og 8 °C. Små endringer i konserveringsforholdene kan 

imidlertid føre til vekst av Listeria monocytogenes. Ved Danmarks Tekniske Universitet er det utviklet en matematisk 

prognosemetode for å fastslå det nødvendige innholdet av benzosyre – benzoater (E 200–213)(3). Ifølge denne modellen 

er 1 000 mg/kg E 210–213 ikke tilstrekkelig til å hindre vekst av Listeria monocytogenes i reker i saltlake med en pH på 

5,8. Både modellen og prøver viser at den optimale kombinasjonen av benzosyre – benzoater (E 200–213) og sorbinsyre 

– sorbater (E 200–203) for å hindre vekst av Listeria monocytogenes i disse rekene er henholdsvis 1 500 mg/kg og 

500 mg/kg. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin rapport om tendenser for og 

kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom i 2012(4) med at antallet 

tilfeller av listeriose hos mennesker har hatt en liten økning sammenlignet med 2011, og det ble rapportert om 1 642 

bekreftede tilfeller hos mennesker i 2012. I tidsrommet 2008–2012 ble det i Unionen observert en langsom, men 

statistisk signifikant økning i antallet tilfeller, samt et årstidsbestemt mønster. Som i tidligere år ble det rapportert høy 

dødelighet (17,8 %) blant tilfellene. I 2012 meldte 18 medlemsstater inn til sammen 198 dødsfall som følge av listeriose, 

noe som er det høyeste antallet dødsfall som er meldt inn siden 2006. Det ble sjelden påvist Listeria monocytogenes som 

overskred den lovbestemte sikkerhetsgrensen for spiseferdige næringsmidler i detaljistleddet. Prøver med for høyt 

innhold ble oftest funnet i fiskerivarer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 1.4.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 37. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) http://sssp.dtuaqua.dk 

(4) The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012 (EFSA 

Journal 2014;12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf 
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7) I Kommisjonens rapport om inntak gjennom kosten av tilsetningsstoffer i næringsmidler i Den europeiske union(1) ble 

det konkludert med at eksponering for benzosyre – benzoater kunne være på opptil 96 % av akseptabelt daglig inntak 

for småbarn og 84 % for voksne basert på bruk i høyeste tillatte mengde. På dette tidspunktet ble det fastsatt en 

grenseverdi for sorbinsyre – sorbater i kombinasjon med benzosyre – benzoater i kokte reker på 2 000 mg/kg. Denne 

grenseverdien ble endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF(2) da denne godkjenningen ble utvidet til å 

gjelde alle kokte krepsdyr og bløtdyr, men med en øvre grense på 1 000 mg/kg for benzosyre – benzoater. Det forventes 

derfor ikke at økningen av denne grenseverdien til 1 500 mg/kg bare for kokte reker i saltlake vil føre til ytterligere 

eksponering som vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom godkjenning av 

bruken av benzosyre – benzoater (E 200–213) i kokte reker som konserveres i saltlake, utgjør en ajourføring av nevnte 

liste som ikke kan påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse. 

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

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) KOM(2001) 542 endelig utgave. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler 

enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EUT L 204 av 26.7.2006, s. 10). 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post i næringsmiddelkategori 09.2 «Bearbeidet fisk og 

bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» etter posten for tilsetningsstoff E 210–213: 

 «E 210–213 Benzosyre – benzoater 1 500 (1) (2) Bare kokte reker i saltlake» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 258/97 

av 27. januar 1997 

om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, særlig artikkel 100 a. 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 b(3), på 

grunnlag av det felles forslag godkjent av Forlikskomiteen 

9. desember 1996, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forskjeller i de nasjonale lovgivninger om nye 

næringsmidler eller nye næringsmiddelingredienser 

kan hindre fritt varebytte av næringsmidler. De kan 

føre til ulike konkurransevilkår som får direkte 

innvirkning på det indre markeds virkemåte. 

2) For å verne folkehelsen må det sikres at nye nærings-

midler og nye næringsmiddelingredienser underkastes 

en enhetlig sikkerhetsvurdering etter en fram-

gangsmåte for Fellesskapet før de bringes i omsetning 

i Fellesskapet. I de tilfeller der nye næringsmidler og 

nye næringsmiddelingredienser i det alt vesentlige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 14.2.1997, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 39. 

(1) EFT nr. C 190 av 29.7.1992, s. 3, og EFT nr. C 16 av 19.1.1994, 

s. 10. 

(2) EFT nr. C 108 av 19.4.1993, s. 8.  

(3) Europaparlamentsuttalelse av 27. oktober 1993 (EFT nr. C 315 av 

22.11.1993, s. 139), Rådets felles holdning av 23. oktober 1995 

(EFT nr. C 320 av 30.11.1995, s. 1) og europaparlaments-

beslutning av 12. mars 1996 (EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 26). 

Rådsbeslutning av 19. desember 1996 og europaparlaments-

beslutning av 16. januar 1997. 

tilsvarer eksisterende næringsmidler eller nærings-

middelingredienser, bør det fastsettes en forenklet 

framgangsmåte. 

3) Tilsetningsstoffer i næringsmidler, aromaer til bruk i 

næringsmidler og ekstraksjonsmidler omfattes av 

andre fellesskapsbestemmelser og bør derfor utelukkes 

fra denne forordnings virkeområde. 

4) Det bør treffes passende tiltak for nye næringsmidler 

eller nye næringsmiddelingredienser som bringes i 

omsetning, og som er framstilt på grunnlag av plante-

sorter som hører inn under rådsdirektiv 70/457/EØF av 

29. september 1970 om den felles sortsliste for 

plantearter til jordbruksformål(4) og rådsdirektiv 

70/458/EØF av 29. september 1970 om markedsføring 

av grønnsakfrø(5). 

5) Nye næringsmidler eller nye næringsmiddeling-

redienser som inneholder eller består av genmo-

difiserte organismer, kan innebære en miljørisiko. I 

henhold til rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 

om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte 

organismer(6) skal det for disse produktene alltid 

foretas en vurdering av farene for miljøet for å ivareta 

miljøsikkerheten. Med henblikk på innføring av et 

ensartet fellesskapssystem for vurdering av disse 

produktene bør det i denne forordning fastsettes 

bestemmelser om en særskilt vurdering av miljørisiko, 

som etter framgangsmåten i artikkel 10 i direktiv 

90/220/EØF skal være lik den som er fastsatt i 

direktivet, men som også skal omfatte en vurdering av 

produktet i egenskap av næringsmiddel eller nærings-

middelingrediens.  

  

(4) EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved 

direktiv 90/654/EØF (EFT nr. L 353 av 17.12.1990, s. 48). 

(5) EFT nr. L 225 av 12.10.1970, s. 7. Direktivet sist endret ved 

direktiv 90/654/EØF (EFT nr. L 353 av 17.12.1990, s. 48). 

(6) EFT nr. L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 94/15/EF (EFT nr. L 103 av 22.4.1994, 

s. 20). 
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6) Vitenskapskomiteen for næringsmidler nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 74/234/EØF(1) bør rådspørres 

om alle spørsmål i forbindelse med denne forordning 

som kan få innvirkning på folkehelsen. 

7) Rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989 om 

offentlig kontroll av næringsmidler(2) og rådsdirektiv 

93/99/EØF av 29. oktober 1993 om tilleggstiltak i 

forbindelse med offentlig kontroll av næringsmidler(3) 

får anvendelse på nye næringsmidler eller nye 

næringsmiddelingredienser. 

8) Med forbehold for de øvrige krav i Fellesskapets 

regelverk om merking av næringsmidler bør det 

fastsettes særskilte tilleggskrav til merking. Disse 

kravene må fastsettes i nøyaktige bestemmelser for å 

sikre at forbrukeren får de nødvendige opplysninger. 

Bestemte befolkningsgrupper med faste kostholdsvaner 

bør informeres dersom forekomsten i et nytt nærings-

middel av stoffer som ikke finnes i det tilsvarende 

eksisterende næringsmiddelet, gir opphav til etiske 

betenkeligheter med hensyn til disse gruppene. 

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som 

inneholder genmodifiserte organismer, må ikke bringes i 

omsetning dersom de kan skade menneskers helse. Dette 

sikres ved at ordningen med tillatelse omhandlet i 

direktiv 90/220/EØF eller den enhetlige vurderingen 

fastsatt i denne forordning blir overholdt. Så snart en 

organisme er definert i fellesskapsretten, utgjør forbru-

keropplysning om forekomsten av en genmodifisert 

organisme et tilleggskrav når det gjelder merking, som 

får anvendelse på næringsmidlene og nærings-

middelingrediensene nevnt i denne forordning. 

9) Med hensyn til næringsmidler og nærings-

middelingredienser som skal bringes i omsetning med 

henblikk på sluttforbrukeren, og som kan inneholde 

både genmodifiserte og tradisjonelle produkter, anses 

kravene i artikkel 8 — som et unntak, særlig i 

forbindelse med forsendelser i bulk — for å være 

oppfylt når det gjelder forbrukeropplysning om mulig 

forekomst av genmodifiserte organismer i de aktuelle 

næringsmidler og næringsmiddelingredienser, uten at 

dette berører de øvrige krav om merking fastsatt i 

denne forordning. 

  

(1) EFT nr. L 136 av 20.5.1974, s. 1. 

(2) EFT nr. L 186 av 30.6.1989, s. 23. Direktivet sist endret ved 

direktiv 93/99/EØF (EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 14). 

(3) EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 14. 

10) Intet er til hinder for at en leverandør ved merking av 

et næringsmiddel eller en næringsmiddelingrediens 

opplyser forbrukeren om at det aktuelle produktet 

ikke er et nytt næringsmiddel i henhold til denne 

forordning, eller om at teknikkene nevnt i artikkel 1 

nr. 2 for å oppnå nye næringsmidler ikke er blitt 

anvendt ved framstillingen av næringsmiddelet eller 

næringsmiddelingrediensen. 

11) Innen rammen av denne forordning bør det fastsettes en 

framgangsmåte for et nært samarbeid mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for 

næringsmidler nedsatt ved beslutning 69/414/EØF(4). 

12) Det ble 20. desember 1994 inngått en modus vivendi 

mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter 

framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 b(5) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. I denne forordning er det fastsatt bestemmelser om å 

bringe i omsetning nye næringsmidler og nye nærings-

middelingredienser i Fellesskapet. 

2. Denne forordning får anvendelse på næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser som bringes i omsetning i 

Fellesskapet, og som hittil ikke har vært brukt til konsum i 

Fellesskapet i vesentlig grad, og som tilhører følgende 

kategorier: 

a) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer som 

definert i direktiv 90/220/EØF, 

b) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er 

framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, men 

som ikke inneholder slike organismer, 

c) næringsmidler og næringsmiddelingredienser med en ny 

eller bevisst endret primær molekylstruktur, 

d) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består 

av eller er isolert fra mikroorganismer, sopp eller alger, 

e) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av 

eller er isolert fra planter, og næringsmiddelingredienser 

som er isolert fra dyr, med unntak av næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser som er framstilt ved tradisjo-

nelle formerings- eller avlsmetoder, og som erfaringsmessig 

er sikre å anvende i næringsmidler,  

  

(4) EFT nr. L 291 av 19.11.1969, s. 9. 

(5) EFT nr. C 102 av 4.4.1996, s. 1. 
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f) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er 

framstilt ved en produksjonsprosess som ikke brukes 

vanligvis, dersom prosessen forårsaker betydelige endringer 

i næringsmidlenes eller næringsmiddelingrediensenes 

sammensetning eller struktur, som påvirker deres 

næringsverdi, stoffskifte eller innhold av uønskede stoffer. 

3. Det kan eventuelt avgjøres etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 13 om en type næringsmiddel eller nærings-

middelingrediens er omfattet av nr. 2 i denne artikkel. 

Artikkel 2 

1. Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) tilsetningsstoffer i næringsmidler som hører inn under 

virkeområdet for rådsdirektiv 89/107/EØF av 

21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tilsetningsstoffer som kan anvendes i 

næringsmidler beregnet på konsum(1), 

b) aromaer til bruk i næringsmidler som hører inn under 

virkeområdet for rådsdirektiv 88/388/EØF av 22. juni 1988 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aromaer 

som kan brukes i næringsmidler, og om kildematerialer 

beregnet på fremstilling av slike aromaer(2), 

c) ekstraksjonsmidler brukt ved framstillingen av nærings-

midler som hører inn under virkeområdet for rådsdirektiv 

88/344/EØF av 13. juni 1988 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler 

ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingre-

dienser(3). 

2. Tilfellene av utelukkelse fra denne forordnings 

virkeområde nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), får anvendelse 

bare så lenge sikkerhetsnivåene fastsatt i direktiv 89/107/EØF, 

88/388/EØF og 88/344/EØF tilsvarer sikkerhetsnivået fastsatt 

i denne forordning. 

3. Samtidig som det tas hensyn til artikkel 11, skal 

Kommisjonen sikre at sikkerhetsnivåene fastsatt i direktivene 

nevnt i nr. 2 samt i gjennomføringsbestemmelsene for nevnte 

direktiver og for denne forordning tilsvarer sikkerhetsnivået i 

denne forordning. 

  

(1) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved 

direktiv 94/34/EF (EFT nr. L 237 av 10.9.1994, s. 1). 

(2) EFT nr. L 184 av 15.7.1988, s. 61. Direktivet sist endret ved 

direktiv 91/71/EØF (EFT nr. L 42 v 15.2.1991, s. 25). 

(3) EFT nr. L 157 av 24.6.1988, s. 28. Direktivet sist endret ved 

direktiv 92/115/EØF (EFT nr. L 409 av 31.12.1992, s. 31). 

Artikkel 3 

1. Næringsmidlene eller næringsmiddelingrediensene som 

hører inn under denne forordnings virkeområde, skal ikke 

— utgjøre en fare for forbrukeren, 

— villede forbrukeren, 

— avvike så mye fra de næringsmidler og nærings-

middelingredienser som de er beregnet på å erstatte, at 

normalt inntak av dem vil være ernæringsmessig uheldig 

for forbrukeren. 

2. Med henblikk på å bringe i omsetning i Fellesskapet de 

næringsmidler og næringsmiddelingredienser som hører inn 

under denne forordnings virkeområde, får framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 4, 6, 7 og 8 anvendelse på grunnlag av 

kriteriene definert i nr. 1 i denne artikkel samt andre relevante 

faktorer omhandlet i nevnte artikler. 

Når det gjelder næringsmidler eller næringsmiddelingredienser 

omhandlet i denne forordning og framstilt av plantesorter som 

hører inn under direktiv 70/457/EØF og 70/458/EØF, skal 

vedtaket om tillatelse nevnt i artikkel 7 i denne forordning 

gjøres etter framgangsmåtene fastsatt i disse direktivene, 

forutsatt at det der tas hensyn til prinsippene for vurdering 

fastsatt i denne forordning samt kriteriene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, med unntak av bestemmelsene om merking av slike 

næringsmidler eller næringsmiddelingredienser, som i henhold 

til artikkel 8 skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 13. 

3. Nr. 2 får ikke anvendelse på næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

dersom den genmodifiserte organismen som brukes ved 

framstilling av næringsmiddelet eller næringsmiddelingre-

diensen, bringes i omsetning i samsvar med denne forordning. 

4. Som unntak fra nr. 2 får framgangsmåten fastsatt i artikkel 

5 anvendelse på de næringsmidler eller nærings-

middelingredienser nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), d) og e) 

som på bakgrunn av tilgjengelige og allment anerkjente 

vitenskapelige data eller på bakgrunn av en uttalelse fra et av de 

vedkommende organer nevnt i artikkel 4 nr. 3 i det alt 

vesentlige tilsvarer eksisterende næringsmidler eller nærings-

middelingredienser med hensyn til sammensetning, nærings-

verdi, stoffskifte, beregnet bruk og innhold av uønskede stoffer. 

Det kan eventuelt avgjøres etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 13 om en type næringsmiddel eller nærings-

middelingrediens hører inn under dette nummer.  
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Artikkel 4 

1. Den ansvarlige for omsetningen i Fellesskapet, heretter 

kalt «søkeren», skal inngi en søknad til den medlemsstat der 

produktet skal bringes i omsetning første gang. Samtidig skal 

en kopi av søknaden oversendes Kommisjonen. 

2. Det skal foretas en førstegangsvurdering som fastsatt i 

artikkel 6. 

Når framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 4 er fullført, skal 

medlemsstaten nevnt i nr. 1 umiddelbart informere søkeren 

om at 

— vedkommende kan begynne å bringe næringsmiddelet 

eller næringsmiddelingrediensen i omsetning, dersom 

tilleggsvurderingen nevnt i artikkel 6 nr. 3 ikke er 

nødvendig og det ikke er reist noen begrunnet innvending 

i samsvar med artikkel 6 nr. 4, eller om at 

— det kreves et vedtak om tillatelse i samsvar med artikkel 7. 

3. Den enkelte medlemsstat skal underrette Kommisjonen 

om navnet og adressen til de organene for vurdering av 

næringsmidler som på medlemsstatens territorium skal ha 

ansvar for å utarbeide rapportene om førstegangsvurderingen 

omhandlet i artikkel 6 nr. 2. 

4. Inntil denne forordning trer i kraft, skal Kommisjonen 

offentliggjøre rekommandasjoner om de vitenskapelige 

aspektene ved 

— opplysningene som kreves for å underbygge søknaden, 

samt utformingen av dem, 

— utarbeidingen av de rapportene om førstegangsvur-

deringen som er fastsatt i artikkel 6. 

5. Eventuelle gjennomføringsbestemmelser for denne 

artikkel skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 5 

Søkeren skal underrette Kommisjonen om omsetning av de 

næringsmidler eller næringsmiddelingredienser som er nevnt i 

artikkel 3 nr. 4. Underretningen skal gis sammen med de 

relevante opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 4. Kommisjonen 

skal innen 60 dager oversende en kopi av underretningen til 

medlemsstatene samt på anmodning fra en medlemsstat en 

kopi av nevnte relevante opplysninger. Kommisjonen skal 

hvert år offentliggjøre et sammendrag av disse 

underretningene i C-serien av De Europeiske Fellesskaps 

Tidende. 

Med hensyn til merking får bestemmelsene i artikkel 8 

anvendelse. 

Artikkel 6 

1. Søknaden nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal inneholde de 

nødvendige opplysninger, herunder kopi av undersøkelsene 

som er foretatt, og all annen dokumentasjon som gjør det 

mulig å fastslå at næringsmiddelet eller nærings-

middelingrediensen oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 3 

nr. 1, samt et passende forslag til presentasjon og merking av 

næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen, i samsvar 

med kravene i artikkel 8. I tillegg skal søknaden ledsages av et 

sammendrag av saksdokumentene. 

2. Etter å ha mottatt søknaden skal medlemsstaten nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 sørge for at det blir foretatt en førstegangsvur-

dering. For dette formål skal den underrette Kommisjonen om 

navnet på vedkommende organ for vurdering av nærings-

midler som skal ha ansvar for å utarbeide rapporten om 

førstegangsvurderingen, eller anmode Kommisjonen om 

sammen med en annen medlemsstat å sørge for at et av 

vedkommende organer for vurdering av næringsmidler nevnt i 

artikkel 4 nr. 3 utarbeider rapporten. 

Kommisjonen skal umiddelbart oversende medlemsstatene en 

kopi av sammendraget av saksdokumentene som søkeren har 

framlagt, samt opplyse om navnet på vedkommende organ 

som skal ha ansvar for å foreta førstegangsvurderingen. 

3. Rapporten om førstegangsvurderingen skal utarbeides 

innen tre måneder etter mottakelse av en søknad som oppfyller 

kravene fastsatt i nr. 1, i samsvar med rekommandasjonene 

nevnt i artikkel 4 nr. 4, og er avgjørende for hvorvidt 

næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen skal 

underkastes en tilleggsvurdering i samsvar med artikkel 7. 

4. Den berørte medlemsstat skal umiddelbart oversende 

rapporten fra vedkommende organ for vurdering av 

næringsmidler til Kommisjonen, som skal videresende den til de 

øvrige medlemsstater. En medlemsstat eller Kommisjonen kan 

innen 60 dager regnet fra den dato Kommisjonen videresender 

rapporten, komme med kommentarer til eller reise en begrunnet 

innvending mot markedsføringen av det aktuelle næringsmiddel 

eller den aktuelle næringsmiddelingrediens. Kommentarene 

eller innvendingene kan også gjelde presentasjonen eller 

merkingen av næringsmiddelet eller næringsmiddelingre-

diensen. 

Kommentarer eller innvendinger skal oversendes 

Kommisjonen, som videresender dem til medlemsstatene 

innen fristen på 60 dager nevnt i første ledd. 

Søkeren skal på anmodning fra en medlemsstat framlegge 

kopi av de relevante opplysninger som er gitt i søknaden. 

Artikkel 7 

1. Dersom det kreves en tilleggsvurdering i samsvar med 

artikkel 6 nr. 3 eller det reises innvending i samsvar med 

artikkel 6 nr. 4, skal det gjøres vedtak om tillatelse etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 13.  
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2. Ved vedtaket skal omfanget av tillatelsen avgrenses og 

det skal om nødvendig fastsettes 

— vilkår for bruk av næringsmiddelet eller nærings-

middelingrediensen, 

— betegnelse på og spesifikasjon av næringsmiddelet eller 

næringsmiddelingrediensen, 

— særskilte krav til merking som nevnt i artikkel 8. 

3. Kommisjonen skal umiddelbart informere søkeren om 

vedtaket som er gjort. Vedtak skal offentliggjøres i De 

Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Artikkel 8 

1. Med forbehold for andre krav i fellesskapsretten om 

merking av næringsmidler får følgende særskilte tilleggskrav 

til merking anvendelse på næringsmidler for å sikre at 

sluttforbrukeren får opplysninger om 

a) alle karakteristika eller egenskaper ved et næringsmiddel, 

f.eks. 

— sammensetning, 

— næringsverdi eller ernæringsmessige virkninger, 

— beregnet bruk av næringsmiddelet, 

som medfører at det nye næringsmiddelet eller den nye 

næringsmiddelingrediensen ikke lenger tilsvarer 

eksisterende næringsmidler eller næringsmiddelingre-

dienser. 

Et nytt næringsmiddel eller en ny næringsmiddelingre-

diens skal anses for ikke lenger å tilsvare et eksisterende 

produkt i henhold til denne artikkel dersom det ved en 

vitenskapelig vurdering på grunnlag av en relevant 

analyse av eksisterende data kan fastslås at de vurderte 

egenskapene avviker fra egenskapene ved et tradisjonelt 

næringsmiddel eller en tradisjonell næringsmiddelingre-

diens, samtidig som det tas hensyn til godtatte grenser for 

naturlige variasjoner i disse egenskapene. 

I dette tilfellet må det i merkingen angis hvilke 

karakteristika eller egenskaper som er endret, og hvilken 

framgangsmåte som er benyttet for å oppnå karakteris-

tikumet eller egenskapen, 

b) forekomst i et nytt næringsmiddel eller en ny nærings-

middelingrediens av stoffer som ikke finnes i et 

tilsvarende eksisterende næringsmiddel, og som kan få 

helsemessige virkninger for visse befolkningsgrupper, 

c) forekomst i et nytt næringsmiddel eller en ny nærings-

middelingrediens av stoffer som ikke finnes i et 

tilsvarende eksisterende næringsmiddel, og som gir 

opphav til etiske betenkeligheter, 

d) forekomst av en organisme som er genmodifisert ved 

hjelp av teknikker for genetisk modifikasjon oppført på 

den ikke-uttømmende listen i del 1 i vedlegg I A til 

direktiv 90/220/EØF. 

2. Dersom det ikke allerede finnes et tilsvarende nærings-

middel eller en tilsvarende næringsmiddelingrediens, skal det 

etter behov vedtas passende bestemmelser for å sikre at 

forbrukerne på en tilfredsstillende måte får opplysninger om 

næringsmiddelets eller næringsmiddelingrediensens art. 

3. Eventuelle gjennomføringsbestemmelser for denne 

artikkel skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13. 

Artikkel 9 

1. Dersom et næringsmiddel eller en næringsmiddelingre-

diens som hører inn under denne forordnings virkeområde, 

inneholder eller består av en genmodifisert organisme i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 og 2 i direktiv 90/220/EØF, skal 

opplysningene som kreves for søknaden om markedsføring 

nevnt i artikkel 6 nr. 1, ledsages av 

— en kopi av det eventuelle skriftlige samtykket fra 

vedkommende myndighet til utsetting av genmodifiserte 

organismer for forsknings- og utviklingsformål i henhold 

til artikkel 6 nr. 4 i direktiv 90/220/EØF og en oversikt 

over resultatene av utsettingen(e) når det gjelder 

eventuelle farer for menneskers helse og miljøet, 

— fullstendige tekniske data med relevante opplysninger i 

henhold til artikkel 11 i direktiv 90/220/EØF og 

vurderingen av miljørisiko utført på bakgrunn av disse 

opplysningene, resultatene av alle undersøkelser foretatt 

for forsknings- og utviklingsformål eller eventuelt 

vedtaket om markedsføringstillatelse fastsatt i del C i 

direktiv 90/220/EØF. 

Artikkel 11-18 i direktiv 90/220/EØF får ikke anvendelse på 

næringsmidler og næringsmiddelingredienser som inneholder 

eller består av genmodifiserte organismer. 

2. Dersom næringsmidler eller næringsmiddelingredienser 

som hører inn under virkeområdet for denne forordning, 

inneholder eller består av genmodifiserte organismer, skal det i 

vedtaket nevnt i artikkel 7 tas hensyn til kravene til 

miljøsikkerhet fastsatt i direktiv 90/220/EØF for å sikre at alle 

nødvendig tiltak blir truffet for å unngå at utsetting av 

genmodifiserte organismer får skadelige følger for helse og 

miljø. Under vurderingen av søknadene om markedsføring av 

produkter som inneholder eller består av genmodifiserte 

organismer, skal Kommisjonen eller medlemsstatene holde de 

nødvendige samråd med organene Kommisjonen eller 

medlemsstatene har opprettet i samsvar med 

direktiv 90/220/EØF. 

Artikkel 10 

Nærmere bestemmelser om beskyttelse av opplysningene som 

søkeren framlegger, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 

i artikkel 13.  
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Artikkel 11 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler skal rådspørres om 

ethvert spørsmål som hører inn under denne forordning, og 

som kan få innvirkning på folkehelsen. 

Artikkel 12 

1. Dersom en medlemsstat som følge av nye opplysninger 

eller en ny vurdering av eksisterende opplysninger har særlige 

grunner til å anta at bruken av et næringsmiddel eller en 

næringsmiddelingrediens som er i samsvar med denne 

forordning, setter menneskers helse eller miljøet i fare, kan 

medlemsstaten begrense midlertidig eller forby handelen med 

og bruken av det aktuelle næringsmiddelet eller den aktuelle 

næringsmiddelingrediensen på sitt territorium. Medlemsstaten 

skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstater og 

Kommisjonen om dette og begrunne sin beslutning. 

2. Kommisjonen skal så snart som mulig undersøke i Den 

faste komité for næringsmidler begrunnelsen nevnt i nr. 1 og 

treffe de nødvendige tiltak etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 13. Medlemsstaten som har truffet beslutningen nevnt 

i nr. 1, kan la den gjelde inntil disse tiltakene trer i kraft. 

Artikkel 13 

1. Ved anvendelse av framgangsmåten fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen bistås av den faste komité for 

næringsmidler, heretter kalt «komiteen». 

2. Lederen skal forelegge saken for komiteen enten på eget 

initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant. 

3. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen 

et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 

om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor 

mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er 

fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som 

Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 

avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av 

medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte 

artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme. 

4. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene 

dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse. 

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med 

komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal 

Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et 

forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin 

beslutning med kvalifisert flertall. 

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måned-

er etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de 

foreslåtte tiltakene. 

Artikkel 14 

1. Innen fem år etter at denne forordning er trådt i kraft, og 

i lys av de erfaringer som er gjort, skal Kommisjonen 

oversende Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

iverksettingen av denne forordning, eventuelt sammen med 

relevante forslag. 

2. Uten hensyn til gjennomgåelsen fastsatt i nr. 1 skal 

Kommisjonen overvåke gjennomføringen av denne forordning 

og dens innvirkning på helse, forbrukervern, forbruker-

opplysning og det indre markeds virkemåte og om nødvendig 

framlegge forslag så snart som mulig. 

Artikkel 15 

Denne forordning trer i kraft 90 dager etter at den er kunngjort 

i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. januar 1997. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. M. GIL-ROBLES G. ZALM 

 President Formann 

 _____  
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ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN VEDRØRENDE ARTIKKEL 2 

Kommisjonen bekrefter at den — dersom erfaring skulle vise at det er mangler ved det system for vern av folkehelsen 

som er fastsatt innen gjeldende rettslige rammer, særlig når det gjelder tekniske hjelpestoffer — vil utarbeide egnede 

forslag med sikte på å avhjelpe manglene. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1852/2001 

av 20. september 2001 

om fastsetjing av nærmare reglar for å gjere visse opplysningar tilgjengelege for ålmenta, og for vern av 

opplysningar som er sende over i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(*) 

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 

HAR — 

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 

fellesskapet, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye 

næringsmiddelingredienser(1), særleg artikkel 4 nr. 5 og 

artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Røynsler har vist at det er naudsynt med nærmare reglar 

for vern av dei opplysningane som søkjarar legg fram, 

for å sikre at vurderinga av søknader i medhald av 

forordning (EF) nr. 258/97 vert gjort på ein tilfreds-

stillande måte. 

2) Desse reglane bør sikre fortruleg handsaming av 

opplysningane om produksjonsprosessen dersom 

offentleggjering av slike opplysningar kan skade den 

konkurransemessige stillinga til søkjaren på ein 

urimeleg måte. 

3) For å auke klarleiken med omsyn til dei fram-

gangsmåtane som er fastsette i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 258/97, bør visse opplysningar om produkta 

som vert vurderte i samsvar med den artikkelen, og om 

resultatet av vurderinga, gjerast tilgjengelege for 

ålmenta. Desse opplysningane bør Kommisjonen gjere 

tilgjengelege på Internett. 

4) Desse reglane bør vere i samsvar med den nye rettslege 

ramma som er fastsett i europaparlaments- og råds-

direktiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i 

miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving 

av rådsdirektiv 90/220/EØF(2). 

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 

med fråsegna frå Det faste næringsmiddelutvalet — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

1. Kommisjonen, dei nasjonale styresmaktene i medlems-

staten og dei organa for vurdering av næringsmiddel som er 

nemnde i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 258/97, skal 

ikkje gje vidare opplysningar som er fastsette som fortrulege i 

samsvar med nr. 3, bortsett frå informasjon som pga. særlege 

omstende må offentleggjerast for å verne menneskehelsa. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 21.9.2001, 

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 39. 

(1) TEF L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

(2) TEF L 106 av 17.4.2001, s. 1. 

2. Søkjaren kan oppgje i søknaden sin kva opplysningar om 

produksjonsprosessessen som er sende inn i medhald av 

forordning (EF) nr. 258/97, som bør handsamast fortruleg 

fordi offentleggjering kan skade den konkurransemessige 

stillinga hans. I slike tilfelle må grunngjevinga kunne 

kontrollerast. 

3. Den rette styresmakta i den medlemsstaten som har 

motteke søknaden, skal etter samråd med søkjaren avgjere kva 

opplysningar om produksjonsprosessessen som skal 

handsamast fortruleg, og melde frå til søkjaren, det rette 

organet for vurdering av næringsmiddel og Kommisjonen om 

avgjerda si. 

4. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatane får melding 

om alle avgjerder han har motteke i medhald av nr. 3. 

Artikkel 2 

1. Når den første vurderinga av søknaden er gjord i 

samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97, skal 

Kommisjonen gjere følgjande opplysningar tilgjengelege for 

ålmenta: 

a) namn og adresse til søkjaren, 

b) ei utgreiing som gjer det mogleg å identifisere 

næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen, 

c) kva næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen er 

meint for, 

d) eit samandrag av søknaden bortsett frå dei delane som er 

fastsette som fortrulege i samsvar med artikkel 1 nr. 3, 

e) datoen for mottaking av heile søknaden. 

2. Kommisjonen skal gjere den første vurderingsrapporten 

tilgjengeleg for ålmenta, bortsett frå dei delane som er 

fastsette som fortrulege i samsvar med artikkel 1 nr. 3, på 

følgjande måte: 

a) Dersom det ikkje vert gjort innvendingar i samsvar med 

artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 258/97, skal den 

første vurderingsrapporten gjerast tilgjengeleg for ålmenta 

etter at tidsrommet på 60 dagar som er nemnt i den 

artikkelen, er gått ut, og etter det tidsrommet som er 

naudsynt for å melde frå til søkjaren. 

b) Dersom det i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 258/97 vert kravd ei avgjerd om løyve, skal den første 

vurderingsrapporten om mogleg gjerast tilgjengeleg for 

ålmenta samstundes som Vitskapsutvalet for næringsmiddel 

gjev fråsegna si, eller dersom ei slik fråsegn ikkje er 

naudsynt, samstundes som avgjerda vert offentleggjord i 

Tidend for Dei europeiske fellesskapa. 

Artikkel 3 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. 

2020/EØS/18/19 
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 20. september 2001. 

 For Kommisjonen 

 David BYRNE 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 29. juli 1997 

om de vitenskapelige aspektene ved og utformingen av opplysningene som kreves for å underbygge 

søknader om markedsføring av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og om 

utarbeidingen av rapportene om førstegangsvurdering i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 258/97 

(97/618/EF)(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og 

nye næringsmiddelingredienser(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

For å verne folkehelsen må det sikres at nye næringsmidler og 

nye næringsmiddelingredienser underkastes en enhetlig 

sikkerhetsvurdering etter en framgangsmåte for Fellesskapet 

før de bringes i omsetning i Fellesskapet. 

Rekommandasjoner om de vitenskapelige aspektene ved 

opplysningene som kreves for å underbygge en søknad om å 

bringe et nytt næringsmiddel eller en ny næringsmiddelingre-

diens i omsetning, vil gjøre det lettere for markedsdeltakerne å 

utarbeide en slik søknad. Rekommandasjoner om utformingen 

av disse opplysningene og om utarbeidingen av rapportene om 

førstegangsvurdering fra vedkommende organ for vurdering av 

næringsmidler i medlemsstatene vil gjøre det lettere å vurdere 

slike søknader. 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har gitt rekommanda-

sjoner om hvilke opplysninger som kreves for å underbygge 

slike søknader, om utformingen av disse opplysningene og om 

utarbeidingen av rapportene om førstegangsvurderingen av 

slike søknader. 

Erfaringene med vurderingen av nye næringsmidler og nye 

næringsmiddelingredienser er begrenset på det nåværende 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 16.9.1997, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 39. 

(1) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

tidspunkt. Rekommandasjoner på dette området må derfor 

gjennomgås på nytt med jevne mellomrom, slik at det kan tas 

hensyn til nye vitenskapelige opplysninger og arbeidet i de 

relevante internasjonale organisasjoner. 

Medlemsstatene er blitt rådspurt om denne rekommandasjon i 

Den faste vitenskapskomité for næringsmidler — 

GITT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. Markedsdeltakere som utarbeider søknader om å 

bringe nye næringsmidler og nye næringsmiddelingre-

dienser i omsetning, skal følge rekommandasjonene 

fastsatt i vedlegget, del I, om de vitenskapelige 

aspektene ved opplysningene som kreves for å 

underbygge slike søknader. 

2. Markedsdeltakerne skal sørge for at opplysningene 

som kreves for å underbygge søknadene nevnt i nr. 1, 

blir utformet i samsvar med rekommandasjonene 

fastsatt i vedlegget, del II. 

3. Medlemsstatene skal sørge for at rapportene om 

førstegangsvurderingen som utarbeides av 

vedkommende organ for vurdering av næringsmidler i 

samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 258/97, utarbeides i samsvar med rekommanda-

sjonene fastsatt i vedlegget, del III. 

Utferdiget i Brussel, 29. juli 1997. 

 For Kommisjonen 

 Martin BANGEMANN 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

2020/EØS/18/20 
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1.  INNLEDNING 

Når det foretas endringer i den måten næringsmidler bringes i omsetning, produseres eller bearbeides på, eller når det 

brukes ikke-tradisjonelle ingredienser, bør det undersøkes hvilke konsekvenser dette har for forbrukernes sikkerhet og for 

ernæringsverdien. Det vil kreves opplysninger om alle spørsmål som angår disse to aspektene. Spørsmålet om 

næringsmiddelsikkerheten i forbindelse med nye næringsmidler drøftes for tiden verden over. Verdens helseorganisasjon 

(WHO), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og andre nasjonale og internasjonale organer har 

behandlet både generelle og spesifikke aspekter når det gjelder uskadeligheten til nye næringsmidler. En rekke rapporter 

beskriver filosofier og utvikling på dette området (se referanser). 

Som ledd i utarbeidingen av forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, bad 

Kommisjonen Vitenskapskomiteen for næringsmidler om å utarbeide rekommandasjoner om de vitenskapelige 

aspektene ved 

 I. opplysningene som kreves for å underbygge søknader om å bringe nye næringsmidler og nye nærings-

middelingredienser i omsetning, 

 II. utformingen av slike opplysninger, 

III. utarbeidingen av rapportene om førstegangsvurdering. 

Denne rapporten omfatter oppgave I. 

2. KATEGORIER AV NYE NÆRINGSMIDLER OG NYE NÆRINGSMIDDELINGREDIENSER 

IDENTIFISERT I FORORDNING (EF) nr. 258/97 

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye 

næringsmiddelingredienser(1) får forordningen anvendelse på markedsføringen i Fellesskapet av næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser som hittil ikke har vært brukt til konsum i Fellesskapet i vesentlig grad, og som tilhører 

følgende kategorier: 

a) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som inneholder eller består av genmodifiserte organismer som 

definert i rådsdirektiv 90/220/EØF(2), 

b) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, men 

som ikke inneholder slike organismer, 

c) næringsmidler og næringsmiddelingredienser med en ny eller bevisst endret primær molekylstruktur, 

d) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra mikroorganismer, sopp eller alger, 

e) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som består av eller er isolert fra planter, og næringsmiddelingredienser 

som er isolert fra dyr, med unntak av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved tradisjonelle 

formerings- eller avlsmetoder, og som erfaringsmessig er sikre å anvende i næringsmidler, 

f) næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er framstilt ved en produksjonsprosess som ikke brukes 

vanligvis, dersom prosessen forårsaker betydelige endringer i næringsmidlenes eller næringsmiddelingrediensenes 

sammensetning eller struktur, som påvirker deres næringsverdi, stoffskifte eller innhold av uønskede stoffer. 

Forordningen får ikke anvendelse på: tilsetningsstoffer i næringsmidler som hører inn under virkeområdet for rådsdirektiv 

89/107/EØF(3), aromaer til bruk i næringsmidler som hører inn under virkeområdet for rådsdirektiv 88/388/EØF(4), eller 

ekstraksjonsmidler brukt ved framstillingen av næringsmidler som hører inn under virkeområdet for rådsdirektiv 

88/344/EØF(5).  

  

(1) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

(2) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. 

(3) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. 

(4) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61. 

(5) EFT L 157 av 24.6.1988, s. 28. 
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3 DE VIKTIGSTE PUNKTER FOR VURDERINGEN AV NYE NÆRINGSMIDLER OG NYE 

NÆRINGSMIDDELINGREDIENSER 

3.1. Generelle betraktninger 

Næringsmidler er vanligvis sammensatte blandinger av makro- og mikrobestanddeler som gir mennesket energi og 

næringsstoffer og bidrar til dets velbefinnende. De har tradisjonelt blitt betraktet som naturlige, nyttige og nødvendige 

produkter med en sikkerhet og næringsverdi som det ikke har blitt satt spørsmålstegn ved. Lovgivningen i forbindelse 

med næringsmiddelsikkerheten har gjenspeilt denne holdningen og vært konsentrert om tilsetningsstoffer, hjelpemidler 

for bearbeiding og forurensende stoffer av naturlig eller industriell opprinnelse. Derfor har næringsmidler hittil ikke 

vært gjenstand for systematisk ernæringsmessig eller toksikologisk vurdering, bortsett fra sjeldne tilfeller der det er 

rapportert om akutte toksiske virkninger hos mennesker (for eksempel solanin, cyanoglykosider), eller der forsøk på 

dyr eller mennesker har tydet på skadelige virkninger av næringsmiddelråvarer (for eksempel soyaråmel). Det er 

dermed ikke sagt at det ikke har vært foretatt noen ernæringsmessig vurdering av enkelte næringsmidler eller kosthold i 

sin helhet, men slike ernæringsmessige vurderinger har ikke vært brukt som grunnlag for sikkerhetsvurderinger av de 

enkelte næringsmidler. På den annen side tillates ikke tilsetningsstoffer brukt i næringsmidler uten at de har 

gjennomgått en omfattende toksikologisk vurdering. 

Det er kjent at visse næringsmidler inneholder toksiske forbindelser, herunder mutagener og kreftframkallende stoffer. 

En del kroniske sykdommer hos mennesker har et kostholdselement i sin etiologi. Selv om det er enighet om at visse 

skadelige virkninger av kostholdet på helsen henger sammen med sammensetningen av næringsstoffene som inntas, er 

de nøyaktige mekanismene ukjente. Det er mulig at en del sykelige tilstander skyldes kronisk eksponering for 

bestanddeler i tradisjonelle næringsmidler. Dette aspektet har inntil nylig vært ofret liten oppmerksomhet, og det 

samme gjelder den mulige rollen til som substanser som modifiserer toksiske virkninger (antikarsinogener), som 

forekommer naturlig i næringsmidler. 

Sikkerhetsvurderingen av næringsmidler, herunder nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, reiser en rekke 

vitenskapelige utfordringer. Konvensjonelle toksikologiske vurderingsmetoder kan ikke anvendes på næringsmidler, fordi 

næringsmidler byr på spesielle vansker som ikke forekommer ved prøving av tilsetningsstoffer og forurensende stoffer in 

vivo og in vitro. Eksempelvis gjør den mengde av et næringsmiddel som må inngå i kostholdet ved dyrefôringsforsøk uten 

å forstyrre kostholdets ernæringsmessige balanse, bruken av konvensjonelle sikkerhetsfaktorer uegnet til risikovurdering 

og -styring av ethvert produkt som er beregnet brukt som næringsmiddel eller som en viktig næringsmiddelingrediens. 

Videre er tradisjonelle metabolske og farmakokinetiske undersøkelser ikke direkte anvendelige på komplekse kjemiske 

blandinger som næringsmidler. Bruk av mutagenforsøk og andre in vitro-forsøk på næringsmidler krever spesielle 

teknikker og en forsiktig tolking av resultatene. 

Derfor kreves det alternative metoder for prøving og vurdering av sikkerheten til næringsmidler og viktige nærings-

middelingredienser. Den endelige strategi for en kombinert ernæringsmessig og toksikologisk prøving vil omfatte 

innledende prøvinger i in vitro- og in vivo-undersøkelser på dyr, og om nødvendig undersøkelser på mennesker. 

3.2. Genmodifiserte organismer (GMO) 

Rådsdirektiv 90/219/EØF(1) og 90/220/EØF, endret ved kommisjonsdirektiv 94/15/EF(2), fastsetter kravene til 

opplysninger om sikkerheten ved innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (GMM) og sikkerheten ved utsetting 

av genmodifiserte organismer (GMO). Kravene i disse direktivene er også relevante for genmodifiserte organismer 

omfattet av forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser og oppfyller det 

grunnleggende informasjonsbehov for vurdering av sikkerheten ved NN. De foreliggende rekommandasjonene dreier seg 

særlig om de aspektene som er relevante for sikkerheten ved næringsmidler beregnet på konsum. 

3.3. Vesentlig likeverdighet 

Begrepet «vesentlig likeverdighet» (substantial equivalence) ble innført av WHO og OECD med særlig henvisning til 

næringsmidler produsert ved hjelp av moderne bioteknologi. I OECDs terminologi uttrykker vesentlig likeverdighet den 

idé at eksisterende organismer som brukes som næringsmidler eller næringsmiddelkilder, kan være et grunnlag for 

sammenligning når det gjelder vurderingen av sikkerheten i forbindelse med konsum av modifiserte eller nye 

næringsmidler eller næringsmiddelingredienser. Dersom det fastslås at det er vesentlig likeverdighet mellom et nytt 

  

(1) EFT L 117 av 8.5.1990, s.1. 

(2) EFT L 103 av 22.4.1994, s. 20. 
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næringsmiddel eller en ny næringsmiddelingrediens og et eksisterende næringsmiddel eller en eksisterende nærings-

middelingrediens, kan det nye næringsmiddelet eller den nye næringsmiddelingrediensen behandles på samme måte med 

hensyn til sikkerheten, fordi det å fastslå vesentlig likeverdighet ikke er en sikkerhets- eller ernæringsvurdering i seg selv, 

men en metode for å sammenligne et mulig nytt næringsmiddel med det tradisjonelle motstykket. 

Anvendelsen av prinsippet om vesentlig likeverdighet kan utvides til vurderingen av næringsmidler fra nye kilder og 

prosesser. Dermed kan sikkerheten ved vesentlig likeverdige NN-er sammenlignes med de tradisjonelle motstykkene. 

Vesentlig likeverdighet kan fastslås enten for et helt næringsmiddel eller en hel næringsmiddelingrediens, inklusive 

den «nye» endringen som er innført, eller den kan fastslås for næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen med 

unntak av den spesifikke «nye» endringen som er innført. Dersom det ikke er fastslått vesentlig likeverdighet mellom 

et NN og et eksisterende næringsmiddel eller en eksisterende næringsmiddelingrediens, betyr ikke det at det er 

usikkert. Det betyr bare at et slikt NN må vurderes på grunnlag av dets unike sammensetning og dets unike egenskaper. 

Å fastslå vesentlig likeverdighet er en analytisk metode for vurdering av uskadeligheten til et NN sammenlignet med et 

eksisterende næringsmiddel eller en eksisterende næringsmiddelingrediens. Den har et dynamisk element, da en fortsatt 

modifisering av et næringsmiddel krever at sammenligningsgrunnlaget utvikler seg på den måten at det nyeste 

næringsmiddelet eller den nyeste næringsmiddelingrediensen sammenlignes med et egnet eksisterende næringsmiddel 

eller en egnet eksisterende næringsmiddelingrediens, og ikke nødvendigvis med det mest tradisjonelle motstykket. 

Sammenligningen kan være meget enkel eller meget langvarig avhengig av erfaringen med og arten av NN-et som blir 

vurdert. Den tekniske metoden for å fastslå vesentlig likeverdighet vil variere avhengig av om det dreier seg om hele 

dyr, planter, mikroorganismer, kjemiske næringsmiddelingredienser eller nye prosesser, og vil bli behandlet nærmere 

nedenfor, under de forskjellige kategoriene i disse rekommandasjonene. 

3.4. Analyse av sammensetningen 

Analytiske undersøkelser av sammensetningen av NN er avgjørende ikke bare for å fastslå vesentlig likeverdighet, men 

også som forutsetning for ernæringsmessige og toksikologiske vurderinger. Metodene som benyttes, skal 

standardiseres og valideres for å sikre dataenes kvalitet og konsekvens. Analysene og dataene som presenteres, skal 

være basert på sunne vitenskapelige prinsipper og være skreddersydd til arten av NN. Undersøkelsene skal særlig 

konsentreres om å bestemme innholdet av kritiske næringsstoffer (både makro- og mikronæringsstoffer) og eventuelle 

kritiske toksiske stoffer og anti-ernæringsmessige faktorer, som enten kan være en naturlig del eller knyttet til 

prosessen. 

3.5. Inntak 

Inntaksmønsteret kan endre seg betydelig når et NN tas inn i kostholdet og på den måten påvirker menneskets 

ernæringstilstand. Da det ikke er mulig å forutse slike forhold, bør markedsføringen av et NN ledsages av et 

overvåkingsprogram. Et slikt program skal omfatte opplysninger om endringer av vilkårene for bearbeiding og 

tilberedning og om virkningene av mulig erstatning av andre næringsmidler eller næringsmiddelingredienser som er 

viktige for kostholdet. Dersom overvåkingen avslører endringer i disse faktorene som kan vekke bekymringer for 

sikkerheten, skal det kreves en ny vurdering av egnetheten til NN-et. 

3.6. Ernæringsmessige betraktninger i forbindelse med toksikologisk prøving på dyr 

Ved en samlet vurdering er det av avgjørende betydning å tolke omhyggelig alle skadevirkninger som ble observert ved 

forsøk på dyr, og å skille mellom toksiske virkninger og virkninger som skyldes ernæringsmessig ubalanse i 

forsøkskostholdet. Ernæringsmessige og toksikologiske aspekter må derfor integreres nøye i vurderingen av NN. Grundig 

kunnskap om næringsegenskapene til et NN (for eksempel energiverdi, proteininnhold og mikronæringsstoffenes 

biotilgjengelighet) er en forutsetning for det toksikologiske prøvingsprogrammet. Ved utformingen av dyrefôringsforsøk 

bør det høyeste doseringsnivået være det høyeste nivå av integrering i kostholdet som kan oppnås uten å skape 

ernæringsmessig ubalanse, mens det laveste doseringsnivået bør være sammenlignbart med NN-ets forventede rolle i 

menneskets kosthold.  
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Dersom det forventes et høyt bruks- og konsumnivå, kan anvendelsen av tradisjonelt beregnede sikkerhetsfaktorer i 

sikkerhetsvurderingen føre til problemer med å utforme konvensjonelle dyrefôringsforsøk, fordi doseringen i 

kostholdet må være høy nok til å sikre frigivelse for bruk til mennesker i de forventede inntaksmengder. For å 

kompensere for at det ikke er mulig å anvende egnede sikkerhetsfaktorer, skal alle subkroniske eller kroniske 

dyrefôringsundersøkelser suppleres med absorpsjons- og stoffskifteundersøkelser på dyr og senere på mennesker. 

En holistisk vitenskapelig fortolking av de samlede data fra sikkerhetsvurderingen for hvert enkelt tilfelle kan gi et 

akseptabelt grunnlag for å bruke sikkerhetsfaktorer for NN-er som er lavere enn dem som tradisjonelt anvendes i 

sikkerhetsvurderingen. 

3.7. Toksikologiske krav 

I prinsippet skal de toksikologiske kravene til NN behandles for hvert enkelt tilfelle. Når behovet for toksikologiske 

data skal fastsettes, kan tre scenarier tas i betraktning: 

1. Det kan fastslås vesentlig likeverdighet med et godkjent tradisjonelt næringsmiddel eller en tradisjonell 

næringsmiddelingrediens, og det er i så fall ikke behov for ytterligere kontroll. 

2. Det kan fastslås vesentlig likeverdighet med unntak av én eller flere spesifikke egenskaper hos et NN, og i så fall 

skal enhver ytterligere sikkerhetsvurdering konsentrere seg særlig om disse egenskapene. 

3. Verken delvis eller fullstendig vesentlig likeverdighet kan fastslås. I dette tilfellet bør hele uskadeligheten til det 

nye næringsmiddelet eller makronæringsstoffet vurderes ved hjelp av en egnet kombinert ernæringsmessig-

toksikologisk metode. 

Dersom vesentlig likeverdighet med et tradisjonelt motstykke ikke kan fastslås, skal sikkerhetsvurderingen ta hensyn 

til ikke bare NN-ets identitet, kjemiske struktur og fysisk-kjemiske egenskaper, men også aspekter som kilde, 

sammensetning, potensielt inntak basert på forventet bruk i vanlig kosthold, potensiell eksponering av særlig sårbare 

befolkningsgrupper og forventede virkninger av bearbeidingen. Jo større kostholdseksponering som forventes, desto 

mer omfattende må de toksikologiske prøvingsprogrammene være. 

3.8. Konsekvenser av NN for menneskets ernæring 

Ved en samlet vurdering må de ernæringsmessige konsekvensene både ved forventet inntak av vanlige (normale) 

mengder og ved inntak av maksimale mengder tas i betraktning. Denne vurderingen skal være basert på en grundig 

gjennomgang av relevant litteratur, analyser av sammensetning, sammenligninger for å fastslå vesentlig likeverdighet, 

og om nødvendig, data fra forsøk på dyremodeller. Dersom et NN forventes å spille en viktig rolle i kostholdet, er det 

behov for relevante data basert på vurderinger av menneskets ernæring. Det skal da legges vekt på de særlige 

fysiologiske egenskapene og stoffskiftekravene hos grupper som småbarn, barn, gravide og ammende kvinner, eldre og 

personer med kroniske sykdommer (for eksempel diabetes mellitus og malabsorpsjon). 

Det er behov for opplysninger om både kort- og langsiktige virkninger av å innta NN. Relevante opplysninger bør 

innhentes gjennom en kombinert ernæringsmessig og sikkerhetsmessig overvåking etter markedsføringen, og dessuten 

bør disse virkningene også undersøkes spesielt med tanke på ernæringskvaliteten (for eksempel den langsiktige 

virkningen av fetterstatninger på fettløselige vitaminers biotransformasjon). 

3.9. Bruk av nye mikroorganismer i næringsmidler 

Mikroorganismer kan brukes som produsenter av næringsmidler, næringsmiddelingredienser eller tilsetningsstoffer i 

næringsmidler. Mange av dem har lang tradisjon for sikker bruk til fermentering av næringsmidler. De kan enten bli 

drept i det fermenterte produktet eller konsumeres levende sammen med det. 

Per definisjon kan mikroorganismer som tradisjonelt ikke har vært brukt i næringsmiddelproduksjon i Europa, ikke ha 

noe vesentlig likeverdig motstykke i andre mikroorganismer i Europa, og de må derfor vurderes. Relevante kriterier er: 

inneslutning (for eksempel begrenset til gjæringstanken, levende i næringsmiddelet eller drept under bearbeidingen, 
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potensial for kolonisering i pattedyrs tarmsystem, potensial for toksisitet og patogenisitet hos pattedyr og om 

genteknikk har vært anvendt eller ikke). Dersom det er anvendt genmodifisering, blir betraktningene om mulig 

overføring av genmateriale fra GMM som beskrevet i punkt 5.VII, relevante. 

Sikkerhetsvurderingen av en GMM skal omfatte det nyinnførte materialets opprinnelse, for eksempel vektorer, 

regulatoriske elementer, fremmede gener, herunder mål- og markørgener. To tilfeller skal vurderes: 

— det homologe system (selvkloning), der alle de involverte genelementene er hentet fra stammer innenfor samme 

taksonomiske art, 

— det heterologe system, der donororganismen til genelementene tilhører en annen taksonomisk art enn mottakeror-

ganismen. 

Generelt er konstruksjonenes segregasjons- og horisontalstabilitet av interesse. For selvklonede organismer kan 

begrepet vesentlig likeverdighet anvendes i de fleste tilfeller. I heterologe systemer er det nødvendig å vurdere både 

genproduktets uskadelighet i forhold til dets virkninger på næringsmiddelet og virkningen av det nye kjennetegnet på 

mikroorganismens egenskaper i næringsmiddelet, og etter inntak, i tarmsystemet. Konsekvensene av horisontal 

genoverføring i tarmsystemet skal analyseres og vurderes. 

3.10. Allergiframkallende potensial 

Potensiell forekomst av allergiske reaksjoner på nye proteiner eller andre ingredienser i NN-er skal undersøkes. Som et 

allment prinsipp i vurderingen skal den immunologiske reaksjonen hos personer som reagerer på det tradisjonelle 

næringsmiddelmotstykket, prøves in vitro og in vivo for NN-et. Denne metoden kan reise etiske spørsmål som det må 

tas hensyn til. Dersom det nye proteinet er uttrykt gjennom gener som stammer fra en kilde som er kjent for å være 

knyttet til næringsmiddelallergi, kan sera fra personer med bekreftet allergi mot denne kilden underkastes spesifikke 

immunologiske prøver, for eksempel Western Blotting eller radioallergosorbent test (RAST). Dersom in vitro-prøvene 

er negative, kan det utføres in vivo med prikkprøver eller klinisk overvåkede dobbelt-blind-placebo-forsøk på disse 

personene. Alle undersøkelsene skal være i samsvar med relevante elementer og etiske prinsipper i retningslinjene for 

god klinisk praksis og god laboratoriepraksis. 

En rekke faktorer kan fungere som indikatorer for det allergiframkallende potensialet til nye proteiner, eksempelvis 

sekvens-epitop-homologi med kjente allergener, varmestabilitet, pH-følsomhet, fordøyelighet gjennom i mage-tarm-

proteasene, påvisbare mengder i plasma og molekylvekt. Ytterligere dokumentasjon kan komme fra forsøk på 

mennesker før markedsføringen og rapporter om allergireaksjoner hos arbeidstakere. 

Det er behov for nye metoder til å vurdere det allergiframkallende potensialet til NN hos mennesker. Med den 

kunnskapen en for tiden har, skal det allergiframkallende potensialet til et nytt næringsmiddel som stammer fra en 

genmodifisert kilde, omfatte en vurdering av det allergiframkallende potensialet til både donor- og mottakerorganismen. 

3.11. Vurdering av markørgener  

Markørgener brukes som «merkelapper» for å identifisere og velge ut de cellene fra planter eller mikroorganismer som 

med hell er blitt endret ved hjelp av genmodifisering. Normalt er det ikke meningen at de skal spille en egen rolle i det 

ferdige produktet eller i NN-et. Markørgenene, som for tiden brukes mest i planter, er de genene som overfører 

resistens mot antibiotika eller økt toleranse mot ugressmidler. Andre gener overfører toleranse mot tungmetaller eller 

muliggjør fenotypisk og biokjemisk utvelging. Kravene som gjelder for sikkerhetsvurderingen av markørgenene, er i 

bunn og grunn de samme som de som gjelder for sikkerhetsvurderingen av andre fremmede gener. 

Ved vurderingen av markørgener i planter skal det tas hensyn til følgende punkter: 

— Selve markørgenet og produktet det koder for. 

— Metodene for analyse og kvantifisering av markørgenet og dets ekspresjon i næringsmiddelet. 

— De potensielle toksikologiske og/eller ernæringsmessige virkninger i forbindelse med markørgenets funksjon. 

— Potensialet for horisontal genoverføring til mikroorganismer i tarmene.  
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Bruken av markørgener i mikroorganismer, særlig de genene som overfører resistens mot antibiotika, skal vurderes i 

forhold til vertsorganismen, den biologiske inneslutningen som den genetiske konstruksjonen innebærer, muligheten 

for at disse GMO-ene koloniserer menneskets tarmsystem, og forholdet mellom effektiviteten til antibiotikaene og den 

oppnådde resistens. 

Det vil formodentlig være mulig å utarbeide en liste over godkjente markørgener basert på en vurdering av deres 

primærvirkninger på vertsorganismen. Deres bivirkninger på verten vil blant annet avhenge av stedet der de innføres i 

vertens DNA, og de vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle, selv om det ikke er noen grunn til å anta at potensialet for 

bivirkninger er større for markørgener enn for andre gener som innføres. 

4. VITENSKAPELIG KLASSIFISERING AV NYE NÆRINGSMIDLER MED  

HENBLIKK PÅ SIKKERHETSVURDERINGEN 

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser som hører inn under virkeområdet til forordning (EF) nr. 258/97 om nye 

næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, er meget forskjellige (se avsnitt 2). For å lette den toksikologiske og 

ernæringsmessige vurderingen av dem er det fastsatt seks klasser av NN. Disse varierer med hensyn til kompleksitet og 

spørsmål som må behandles. 

I forbindelse med disse rekommandasjonene omfatter begrepet «planter» også tang og tare. Begrepet «dyr» omfatter 

fisk og skalldyr, og begrepet «mikroorganismer» omfatter bakterier, sopper (herunder gjær) og mikroalger (virus og 

plasmider omfattes ikke av disse retningslinjene). 

Klasse 1 

Rene kjemikalier eller enkle blandinger fra ikke-genmodifiserte kilder 

Denne klassen omfatter næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er rent kjemisk definerte stoffer eller 

blandinger av disse som ikke stammer fra planter, dyr eller mikroorganismer som er blitt genmodifisert. Det er to 

underklasser: 

1.1. Kilden til NN har tidligere vært brukt som næringsmiddel i Fellesskapet. 

1.2. Kilden til NN har tidligere ikke vært brukt som næringsmiddel i Fellesskapet. 

Klasse 2 

Komplekse NN-er fra ikke-genmodifiserte kilder 

Denne klassen omfatter komplekse NN-er som er eller stammer fra kilder som ikke er blitt genmodifisert. Klassen 

omfatter hele planter, dyr og mikroorganismer som brukes til næringsmidler og næringsmiddelingredienser  

(for eksempel komplekse kullhydrater, fettstoffer, proteiner eller de stoffene som samlet går under begrepet kostfiber). 

Det er to underklasser: 

2.1. Kilden til NN har tidligere vært brukt som næringsmiddel i Fellesskapet. 

2.2. Kilden til NN har tidligere ikke vært brukt som næringsmiddel i Fellesskapet. 

Klasse 3 

Genmodifiserte planter og produkter av disse 

Genmodifiserte planter kan konsumeres direkte som næringsmiddel uten forutgående bearbeiding, eller etter å ha blitt 

bearbeidet til næringsmidler eller næringsmiddelingredienser, som også kan inneholde rene kjemikalier. Denne klassen 

av NN omfatter alle slike næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Det er to underklasser: 

3.1. Vertsplanten som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere vært brukt som næringsmiddel eller nærings-

middelkilde i Fellesskapet under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum. 

3.2 Vertsplanten som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere ikke vært brukt som næringsmiddel eller 

næringsmiddelkilde i Fellesskapet under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum.  
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Klasse 4 

Genmodifiserte dyr og produkter av disse 

Genmodifiserte dyr kan konsumeres direkte som ubearbeidede næringsmidler, eller etter å ha blitt bearbeidet til nærings-

midler eller næringsmiddelingredienser, som også kan inneholde rene kjemikalier. Produkter som er produsert direkte av 

genmodifiserte dyr (for eksempel egg, melk) kan konsumeres enten bearbeidet eller ubearbeidet. Denne klassen av NN 

omfatter alle slike næringsmidler og næringsmiddelingredienser. Det er to underklasser: 

4.1. Vertsdyret som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere vært brukt som næringsmiddel eller nærings-

middelkilde i Fellesskapet, under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum. 

4.2. Vertsdyret som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere ikke vært brukt som næringsmiddel eller nærings-

middelkilde i Fellesskapet, under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum. 

Klasse 5 

Genmodifiserte mikroorganismer og produkter av disse 

Levende genmodifiserte mikroorganismer kan brukes i produksjonen av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser. 

Denne klassen omfatter alle NN-er som er eller er produsert ved hjelp av genmodifiserte mikroorganismer, enten det er 

levende celler eller ikke i det nye næringsmiddelet når det konsumeres. Det er to underklasser: 

5.1. Vertsmikroorganismen som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere vært brukt som næringsmiddel eller 

næringsmiddelkilde i Fellesskapet, under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum. 

5.2. Vertsmikroorganismen som ble brukt ved genmodifiseringen, har tidligere ikke vært brukt som næringsmiddel 

eller næringsmiddelkilde i Fellesskapet, under sammenlignbare vilkår for tilberedning og konsum. 

Klasse 6 

Næringsmidler produsert ved hjelp av en ny prosess 

Denne klassen omfatter næringsmidler og næringsmiddelingredienser som har gjennomgått en prosess som ikke brukes 

vanligvis i næringsmiddelindustrien. Nye prosesser i næringsmiddelproduksjonen kan for eksempel omfatte nye typer 

varmebehandling, nye konserveringsmetoder uten varmebehandling, nye prosesser for kjøling eller frysing av 

produkter, eller for dehydrering av produkter, og bruk av en ny prosess katalysert av enzymer. I henhold til forordning 

(EF) nr. 258/97 skal det nye produktet anses som et NN bare dersom prosessen fører til slike endringer i nærings-

midlenes eller næringsmiddelingrediensenes sammensetning eller struktur, som påvirker deres næringsverdi, stoffskifte 

eller innhold av uønskede stoffer. 

Sammenhengen mellom de beskrevne klassene og kategoriseringen i forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler 

og nye næringsmiddelingredienser framgår av tabell 1. 

5. IDENTIFIKAKSJON AV VIKTIGE OPPLYSNINGER FOR SIKKERHETSVURDERINGEN 

I dette avsnittet presenteres strukturerte skjemaer for identifikasjon av de typer opplysninger som sannsynligvis vil 

behøves for å kunne vurdere sikkerheten til bestemte klasser av NN. Det erkjennes at ingen formell metode kan fange 

opp alle NN-er på en tilfredsstillende måte, og skjemaene er derfor bare veiledende. Dersom andre opplysninger er 

tilgjengelige eller relevante for vurderingen, bør disse innsendes. Dersom det blir foreslått å utelate fra saksmappen 

visse opplysninger som kreves i ett av skjemaene, skal det gis en vitenskapelig begrunnelse for dette. Resultatene av 

alle gjennomførte undersøkelser som er relevante for sikkerhetsvurderingen, skal meddeles. 

Ved vurderingen av NN står det som er nytt, i fokus. Forurensende kjemiske eller mikrobiologiske stoffer i NN som 

ikke har spesifikk sammenheng med det som er nytt, blir ikke behandlet i disse rekommandasjonene. Forekomst av 

mikrobielle toksiner eller virussmittestoffer blir heller ikke behandlet, med mindre de forekommer som følge av det 

som er nytt. 

Identifiseringen av viktige opplysninger for vurderingen skjer i samsvar med inndelingen i seks klasser som er 

beskrevet i kapittel 4. Når et NN er plassert i en klasse eller underklasse, kan den vedlagte tabell II benyttes til å 
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bestemme hvilket av de strukturerte skjemaene I-XIII som skal benyttes ved framleggingen av opplysningene som 

kreves for sikkerhets- og ernæringsvurderingen. 

Opplysningene som kreves i hvert enkelt strukturert skjema, gjøres nærmere rede for nedenfor: 

I. Spesifikasjon av NN 

Spesifikasjon av opprinnelsen og sammensetningen til NN er nødvendig for å sikre at produktet som prøves/vurderes, 

er identisk med det som skal markedsføres. Ved utformingen av spesifikasjonen skal det tas hensyn til de parametrene 

som er mest relevante for å karakterisere produktet fra et sikkerhets- og ernæringsmessig synspunkt. 

Slike parametere omfatter art og takson, kjemisk sammensetning særlig med henblikk på ernæringsegenskaper samt 

mulige anti-ernæringsmessige og toksikologiske problemer. Taksonomisk identitet skal fastslås i samsvar med 

dokumenterte og internasjonalt anerkjente prinsipper, og avvik fra disse prinsippene skal forklares. 

Opplysninger om tilgjengeligheten av det spesifiserte referansematerialet skal innsendes. 

II. Virkningene av produksjonsprosessen som anvendes på NN 

I prinsippet gjelder dette skjemaet for alle NN-er som er blitt bearbeidet under produksjonen. Beskrivelsen av de 

tekniske detaljene skal være detaljert nok i) til å skille mellom nye og eksisterende prosesser og ii) til å forutsi om 

prosessens potensial for å innføre fysiske, kjemiske og/eller biologiske forandringer i næringsmiddelet kan ha 

innvirkning på viktige ernæringsmessige, toksikologiske og mikrobiologiske parametere i det ferdige produktet. 

Ved vurderingen av nye teknologier skal det tas hensyn til alle organiske og uorganiske reststoffer eller forurensende 

stoffer som stammer fra apparatur og utstyr eller fra kjemiske, fysiske eller biologiske hjelpemidler som brukes i den 

nye prosessen. Kritiske aspekter ved produksjonsprosessen i forhold til NN-et er de aspektene som sikrer at de ferdige 

produktene fra den beskrevne prosessen er i samsvar med spesifikasjonene oppført i skjema I. 

Hygieniske parametere tas ikke med i vurderingen av NN, men omfattes av direktiv 93/43/EØF(1). 

Vurderingen skal i hvert enkelt tilfelle konsentrere seg om det næringsmiddelproduktet som er resultatet av den nye 

prosessen. Det endelige målet med vurderingen skal være å vurdere prosessen i videre forstand uten rent konkret å 

måtte prøve og vurdere alle tenkelige kombinasjoner av næringsmidler og prosesser. Dette forutsetter en videre strategi 

der representanter for relevante næringsmiddelklasser, som er bearbeidet med den nye næringsmiddelprosessen, skal 

sammenlignes enten med ubearbeidede motstykker eller med motstykker som er bearbeidet på tradisjonell måte. 

III. Tidligere bruk av organismen som brukes som kilde til NN 

Om planter, dyr eller mikroorganismer som brukes til næringsmidler, skal defineres som nye i forhold til disse 

retningslinjene, avhenger av om de er nye i den europeiske næringsmiddelforsyning. Dersom arter/taksoner av planter, 

dyr eller mikroorganismer ikke har hatt noen generelt anerkjent bruk i kostholdet i noen av medlemsstatene i 

Fellesskapet i henhold til de nasjonale kostholdsoversiktene, skal artene/taksonene anses som nye, og de skal beskrives 

inngående slik at deres framtidige rolle i den europeiske næringsmiddelforsyningen kan vurderes. Denne beskrivelsen 

skal inneholde opplysninger om den tidligere og nåværende bruken av planten, dyret eller mikroorganismen og 

produkter av disse i næringsmiddelforsyningen i andre deler av verden. Disse opplysningene skal også omfatte: 

— tidligere og nåværende metoder for utvinning av råstoffer og næringsmidler, for eksempel oppdrett, innhøsting, 

slakting og fangst, 

— framgangsmåter for gjæring og tilberedning,  

  

(1) EFT L 175 av 19.7.1993, s.1. 
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— beskrivelse av transport- og lagringsvilkår, og 

— tradisjonell rolle i kostholdet på steder utenfor Fellesskapet. 

IV. Virkninger av genmodifiseringen på egenskapene til vertsorganismen 

Opplysningene som innsamles ved hjelp av dette skjemaet, fokuserer på virkningene av genmodifiseringen på 

egenskapene til GMO-en sammenlignet med vertsorganismen. Det skal her skilles mellom tilsiktede og utilsiktede 

virkninger. Ved de utilsiktede virkningene skal det legges særlig stor vekt på eventuelle ernæringsmessige, 

toksikologiske og mikrobiologiske virkninger på næringsmidlene. 

Genmodifiserte planter 

Prinsippene for vurdering av genmodifiserte planter og produkter av disse er de samme som de som gjelder for ikke-

genmodifiserte planter og produkter av disse. Sikkerhetsvurderingen av en genmodifisert plante kan være en enklere 

oppgave enn vurderingen av en ny ikke-genmodifisert plante, dersom den ikke-modifiserte organismen er en 

tradisjonell næringsmiddelplante og endringen har skjedd ved hjelp av en nøyaktig definert genmodifiseringsprosess.  

I dette tilfelle kan sikkerhetsvurderingen konsentrere seg om resultatene av genmodifiseringen. 

Dersom genmodifiseringen resulterer i en ny fenotype, skal følgene av denne modifiseringen for sammensetningen 

defineres og prøves. Dersom en plante for eksempel er modifisert slik at den uttrykker et naturlig forekommende 

insektmiddel som kodes av et gen som stammer fra en annen organisme, og planten derfor er blitt resistent mot angrep fra 

visse insekter, skal den toksikologiske profilen bestemmes for den innførte insektdrepende komponenten. Sikkerheten ved 

denne modifiseringen av den kjemiske sammensetningen kan vurderes ved hjelp av toksikologiske standardmetoder, den 

bør også omfatte allergiframkallende potensial. I tillegg må det tas hensyn til bivirkninger (posisjonseffekter). Disse 

virkningene av innføringen, for eksempel selve innføringsmutasjonen eller en genomisk omgruppering, vil påvirke det 

samlede resultatet av genmodifiseringen. Det er viktig å ha kjennskap til den normale toksinproduksjonen i planten og 

virkningen av den på de forskjellige vekst- og dyrkingsvilkårene som den genmodifiserte planten utsettes for, samt 

kjennskap til om det nye genproduktet forekommer i det ferdige næringsmiddelet. Samme argumentasjon gjelder for 

viktige ernæringskomponenter, særlig i næringsmiddelplanter. 

Viktige ledd i sikkerhetsvurderingen er derfor: 

— karakterisering av næringsmiddelets foreldreorganisme, 

— karakterisering av genmodifiseringstypen på molekylnivå, herunder innføringsposisjon, antall kopier og biokjemisk 

ekspresjonsnivå, 

— så vidt mulig konstatering av vesentlig likeverdighet mellom næringsmiddelets foreldreorganisme og dens derivat ved 

hjelp av kjemiske og fenotypiske analyser, 

— dersom vesentlig likeverdighet ikke kan konstateres, tradisjonelle sikkerhetsundersøkelser av spesifikke kjemikalier 

som finnes i næringsmiddelet som følge av fenotypiske forandringer som omfatter enten det nye produktet av det nye 

genet eller sikkerheten ved iboende naturlige toksiner som nå finnes i forandrede mengder. Det allergiframkallende 

potensialet til de nye komponentene skal også undersøkes. 

Genmodifiserte dyr 

De generelle prinsipper som er fastlagt for sikkerhetsvurderingen av genmodifiserte planter, gjelder også for genmo-

difiserte dyr. Ved sikkerhetsvurderingen skal det i første omgang fastslås om det er vesentlig likeverdighet mellom 

foreldreorganismen og den genmodifiserte organismen, idet det fokuseres på primære virkninger og bivirkninger av 

genmodifiseringsprosessen. Dersom modifiseringen for eksempel går ut på å forandre globulinene i kumelk til en mer 

«menneskelig» type, skal de nye globulinene vurderes. Et annet eksempel kan være en fisk som genmodifiseres til å 

produsere et antifrostprotein. Sikkerheten ved denne kjemiske modifiseringen kan vurderes ved hjelp av tradisjonelle 

toksikologiske strategier og bør også omfatte en vurdering av de allergiframkallende aspekter. 

Genmodifiserte mikroorganismer 

I samsvar med bestemmelsene som er fastsatt for genmodifiserte planter og dyr, skal foreldremikroorganismen som er 

gjenstand for genmodifisering, i utgangspunktet karakteriseres enten som en mikroorganisme som tradisjonelt brukes 

til gjæring av næringsmidler i Fellesskapet, som en ikke-patogen kommensal som er biologisk nyttig i menneskets 
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tarmsystem, eller som en organisme som tradisjonelt brukes i næringsmiddelproduksjonen, herunder tilsetningsstoffer i 

næringsmidler og tekniske hjelpemidler for å forenkle framgangsmåten ved vurderingen. I andre tilfeller skal ikke bare 

genmodifiseringen, men også foreldremikroorganismen vurderes som nye. 

V. Genetisk stabilitet i GMO-en som brukes som kilde til NN 

Spørsmålet om genetisk stabilitet refererer til den strukturelle og lokale opprettholdelse av genmaterialet som er ført 

inn, og til genekspresjonen i den genmodifiserte organismen. 

VI. Ekspresjonsspesifisiteten for nytt genmateriale 

Dette skjemaet refererer til faktorene som inngår i reguleringen av genekspresjonen, for eksempel organ-/vevs-

spesifisitet, undertrykkelse og aktiveringsvilkår. 

VII. Overføring av genmateriale fra GMO-er 

På grunnlag av eksisterende kunnskap konsentreres betraktninger med hensyn til genoverføring fra GMO-er i 

menneskets tarmsystem om mikroorganismer. Horisontal genoverføring mellom mikroorganismer er velkjent og må 

derfor tas med i sikkerhetsvurderingene av næringsmidler. Ett aspekt ved biologisk inneslutning er mulig overføring av 

genmateriale fra genmodifiserte mikroorganismer til menneskets mikrotarmflora. Det finnes forskjellige muligheter til 

å undersøke dette aspektet gjennom forsøk, for eksempel forsøk på dyr eller in vitro-tarmforsøk. 

Når følgene av genoverføring for næringsmiddelsikkerheten vurderes, skal det tas hensyn til arten av gen og 

genprodukt, overføringsfrekvens og ekspresjonsnivå i modifiserte tarmmikroorganismer. Genoverføring fra planter til 

mikroorganismer er en teoretisk mulighet, og følgene av dette skal tas med i vurderingen. 

VIII. GMM-ens evne til å overleve i og kolonisere menneskets tarmsystem 

Genmodifisering kan gjøre det lettere for mikroorganismer å overleve ved passering gjennom tarmene og å kolonisere 

menneskets tarmsystem. Antagonistiske og synergistiske virkninger på sammensetningen av tarmfloraen kan 

forekomme og påvirke menneskets helse. Derfor behøves det forsøksdata om de forskjellige egenskapene til den 

genmodifiserte organismen. 

Med hensyn til levende GMM i næringsmidler bør det i særlig fokuseres på deres evne til å overleve i og kolonisere 

mage-tarm-kanalen og til å bevare sin genomiske stabilitet. Ved denne vurderingen kan det være behov for in vitro- og 

in vivo-tarmforsøk som så realistisk som mulig etterligner menneskets situasjon. Aspekter ved patogeniteten og den 

gastrointestinale immunitet krever særlig nøye vurdering. 

IX. Forventet konsum/omfang av bruken av NN 

Det behøves prognoser over forventet konsum for å vurdere betydningen av NN for kostholdet og ernæringen. Denne 

vurderingen vil naturlig benytte opplysninger om egenskapene til NN-et og forventet bruk av det, for eksempel som 

fetterstatning. 

X. Opplysninger om tidligere eksponering av mennesker for NN eller kilden til NN 

Dokumentasjon om tidligere bruk av NN-kilden i Fellesskapet eller NN-kilden og/eller NN i andre deler av verden er 

viktig for å skape et grunnlag for vurderingen. Tidligere bruk av næringsmiddelet utenfor Fellesskapet er imidlertid i 

seg selv ingen garanti for at NN kan konsumeres sikkert i Fellesskapet. Opplysningene bør ta for seg hvordan den 

tradisjonelle håndteringen og tilberedningen av planten, dyret eller mikroorganismen forhindrer misbruk og negativ 

innvirkning på helsen på kort og lang sikt, for eksempel som følge av iboende antiernæringsmessige/toksiske faktorer.  

I mange tilfeller gjenspeiler de nødvendige forholdsreglene seg i tilsvarende regionale og kulturelle vaner.  
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XI. Ernæringsmessige opplysninger om NN 

En samlet vurdering skal, som tidligere nevnt, omfatte en systematisk gjennomgang av NNs sammensetning og 

behandling og den rolle det forventes å spille i kostholdet. En slik vurdering, som også inneholder en oversikt over relevant 

offentliggjort materiale, vil gjøre det mulig å vurdere om det foreligger vesentlig likeverdighet med et tradisjonelt 

næringsmiddel eller en tradisjonell næringsmiddelingrediens. 

Dersom vesentlig likeverdighet ikke kan fastslås, skal det utføres en relevant forberedende vurdering ved hjelp av 

dyremodeller for å avklare noen aspekter ved ernæringskvaliteten, men en fullstendig ernæringsmessig vurdering skal ta 

utgangspunkt i mennesker. Slike undersøkelser skal være basert på veldefinerte hypoteser med klare ernæringsmessige 

resultater med hensyn til NN-et og dets metabolisme, den kostholdssammenheng det skal inngå i, og den forventede 

forbrukergruppe. 

 De ernæringsmessige konsekvensene skal vurderes ved normale og maksimale konsumnivåer, og dataene om den 

ernæringsmessige sammensetningen skal ta hensyn til virkningene av lagring, ytterligere bearbeiding og koking/steking. 

Virkningene av antiernæringsmessige faktorer (for eksempel hindring av mineralopptak eller biotilgjengelighet) på hele 

kostholdets næringsverdi skal også vurderes. 

Antallet forsøkspersoner som deltar i undersøkelsesgruppene, skal være tilstrekkelig til at undersøkelsen har statistisk 

gyldighet. Alle undersøkelsene skal være i samsvar med relevante elementer og etiske prinsipper i retningslinjene for 

god klinisk praksis og god laboratoriepraksis. 

I noen tilfeller forutsettes det at det utarbeides planer for overvåking av mulige langtidsvirkninger av NN-et etter at det 

er markedsført. 

XII. Mikrobiologiske opplysninger om NN 

Sikkerheten ved et NN omfatter ikke bare toksikologisk og ernæringsmessig sikkerhet, men også mikrobiologisk 

sikkerhet. Generelt skal det fastslås at en kildeorganisme som brukes bevisst til NN, er en ikke-patogen, ikke-

toksigenisk mikroorganisme med kjent genetisk stabilitet som ikke påvirker de ønskede egenskapene til den normale 

tarmfloraen. Undersøkelsen av et NN skal omfatte en karakterisering av mikroorganismene som er til stede, og en 

analyse av deres metabolitter. 

XIII. Toksikologiske opplysninger om NN 

Dette skjemaet omfatter de toksikologiske opplysningene som behøves for å vurdere NN-et. Mulige scenarier kan 

omfatte alt fra næringsmidler som det kan fastslås vesentlig likeverdighet for, til næringsmidler som det ikke kan 

fastslås vesentlig likeverdighet for, og som derfor krever et relevant ernæringsmessig-toksikologisk prøvingsprogram. 

Dersom det ikke kan fastslås vesentlig likeverdighet med et tradisjonelt motstykke, skal sikkerhetsvurderingen basert 

på en vurdering i hvert enkelt tilfelle omfatte følgende elementer: 

— overveielse av mulig toksisitet i individuelle kjemiske komponenter som er analytisk identifisert, 

— toksisitetsundersøkelser in vitro og in vivo, herunder mutagenundersøkelser, reproduksjons- og teratogenitets-

undersøkelser, samt langtidsfôringsforsøk der det benyttes en sekvensinndelt metode basert på undersøkelse av hvert 

enkelt tilfelle, 

— undersøkelser av allergiframkallende potensial. 

Når det gjelder nye mikrobestanddeler og isolerte nye næringsmiddelingredienser som skiller seg fra tradisjonelle 

næringsmidler med hensyn til identifiserbare egenskaper, eller definerte nye produkter framstilt av genmodifiserte 

organismer, er det mulig å begrense prøvingen til bare disse produktene eller stoffene i stedet for å undersøke hele NN-

et. I noen tilfeller vil prøvingen av den nye egenskapen ha bare marginale ernæringsmessige følger for forsøksdyr, slik 

at den tradisjonelle toksikologiske metoden kan anvendes for å fastslå sikkerheten. 

De fleste av de definerte kjemiske stoffene kan muligens sikkerhetsprøves på samme måte som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ved hjelp av tradisjonelle sikkerhetsvurderingsmetoder som beskrevet i rapport nr. 10 fra Vitenskaps-

komiteen for næringsmidler. Dette betyr bruk av tradisjonelle toksikologiske prøvingsmetoder inndelt i sekvenser. Det 

vil da først utføres mutagenundersøkelser samt et relevant fôringsforsøk på gnagere med grundig undersøkelse av alle 
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relevante toksikologiske parametere. Deretter skal det, dersom struktur- eller eksponeringsforhold tilsier det, utføres 

ytterligere undersøkelser som omfatter alle de vanlige toksikologiske sluttpunkter, herunder metabolisme, toksiko-

kinetikk, kronisk toksisitet/kreftframkallende egenskaper, reproduksjonsfunksjon, teratogenitet og muligens også 

nevrotoksisitet og immunotoksisitet. 

Nye makrobestanddeler eller NN-er som ikke er vesentlig likeverdige med tradisjonelle motstykker, krever et 

prøvingsprogram som er tilpasset de toksikologiske spørsmålene. Dette programmet skal vanligvis omfatte minst en 

90 dagers fôringsundersøkselse på gnagere, der det legges særlig stor vekt på valget av doser og på å unngå problemer 

med ernæringsmessig ubalanse. Disse begrensningene kan kreve at de toksikologiske undersøkelsene og tolkingen av 

resultatene utføres på en annen måte (se 3.6). 

Mutagenpotensialet skal undersøkes. Eventuelle in vitro-mutagenundersøkelser skal omfatte de vanlige sluttpunktene. 

Det kan oppstå særlige tekniske problemer ved prøving av nye makrobestanddeler i mutagenforsøk in vitro, særlig på 

grunn av slike virkninger av NN-et på vekstmediet, forsøkscellene eller forsøksorganismene, som ikke henger sammen 

med mutagenitet. Det kan være tilfeller der det er nødvendig å utføre fôringsforsøk på en annen dyreart eller undersøke 

virkningene på sammensetningen av tarmfloraen. Det kan også være nødvendig å utføre undersøkelser av kronisk 

toksisitet/kreftframkallende egenskaper. Det allergiframkallende potensialet skal også undersøkes. 

6.  GJENNOMGANG AV REKOMMANDASJONENE 

Området nye næringsmidler utvikler seg hurtig. Vitenskapen og teknologien gjør enorme framskritt, og mange stater 

og internasjonale organisasjoner utarbeider framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhetsvurderingen av nye 

næringsmidler. Vitenskapskomiteen for næringsmidler vil gjennomgå disse rekommandasjonene på nytt på grunnlag av 

erfaringene med anvendelsen av dem og den vitenskapelige utvikling på dette området. 
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8. ORDLISTE 

Hensikten med denne ordlisten er å forklare hvordan Vitenskapskomiteen bruker de forskjellige begrepene i sine 

rekommandasjoner, ikke å gi nøyaktige vitenskapelige definisjoner. 

Antall kopier: det antall ganger en bestemt kodingssekvens finnes i genomet. 

DNA: deoksyribonukleinsyre, som finnes i alle levende celler og inneholder 

informasjon om cellestruktur, -organisasjon og -funksjon. 

Donor: organisme som genmateriale er hentet fra for etterfølgende overføring. 

Ekspresjon: uttrykk for et karakteristisk trekk som er spesifisert av et gen. 

Epitop: bestemt område på et antigen som gjenkjennes av det tilsvarende område på et 

antistoff. 

Gen: den minste del av et DNA-molekyl som inneholder tilstrekkelig arvein-

formasjon til å kode for et bestemt trekk eller en bestemt funksjon i en 

organisme. 

Genetisk stabilitet: graden av uendret overføring ved arv til etterfølgende generasjoner av en 

organismes genetiske sammensetning. 

Genmodifisering: endring av det genetiske materialet ved hjelp av teknikkene definert i direktiv 

90/220/EØF. 

Genmodifisert organisme (GMO): en organisme der det genetiske materialet er blitt endret på en måte som ikke 

forekommer naturlig ved paring og/eller naturlig rekombinasjon. 

Genom: alle genene i en organisme. 

Immunologisk analyse: målemetode der det brukes antistoffer for å oppdage konsentrasjoner av 

ukjente stoffer. 

Innføring: tilføyelse av ett eller flere nukleotidbasepar til et DNA-molekyl. 

Næringsmiddelallergi: immunreaksjoner på næringsmidler, som er framkalt av IgE og forekommer 

hos overfølsomme personer. 

Organisme: enhver biologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre 

genmateriale. 

Plasmid: ekstrakromosomal DNA-ring som forekommer hos bakterier og visse andre 

organismer og kan formere seg uavhengig av kromosomet. 

Posisjonseffekt: utilsiktet virkning som skyldes innføring av et gen som forstyrrer den normale 

funksjonen til et annet gen. 

Vektor: selvformerende DNA-molekyl som er modifisert til å innføre et fremmed 

DNA-segment i vertsgenomet. 

Vert: organisme som har fått innført arvelig genmateriale som er preparert et annet 

sted. 
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Tabell I 

Sammenhengen mellom kategoriseringen i forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye 

næringsmiddelingredienser og rekommandasjonene fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler 

Forordning (EF) nr. 258/97 artikkel 1 nr. 2  

  a b c d e f 

Klasse 1 Rene kjemikalier eller enkle blandinger fra 

ikke-genmodifiserte kilder 

  x x x  

Klasse 2 Komplekse NN-er fra ikke-genmodifiserte 

kilder 

   x x  

Klasse 3 Genmodifiserte planter og produkter av disse x x     

Klasse 4 Genmodifiserte dyr og produkter av disse x x     

Klasse 5 Genmodifiserte mikroorganismer og 

produkter av disse 

x x     

Klasse 6 Næringsmidler produsert ved hjelp av en ny 

prosess 

     x 
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Tabell II 

Indeks for strukturerte skjemaer som skal følges for hver klasse av NN 

Strukturert skjema 
Klasse NN 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6 

I. Spesifikasjon av NN x x x x x x x x x x x 

II. Virkningene av produksjonsprosessen som 

anvendes på NN x x x x x x x x x x x 

III. Tidligere bruk av organismen som brukes 

som kilde til NN x x x x x x x x x x x 

IV. Virkningene av genmodifiseringen på 

egenskapene til vertsorganismen     x x x x x x  

V. GMO-ens genetiske stabilitet     x x x x x x  

VI. Ekspresjonsspesifisiteten for det nye 

genmaterialet     x x x x x x  

VII. Overføring av genmateriale fra GMM-er     x x x x x x  

VIII. Evne til å overleve i og kolonisere 

menneskets tarmsystem         x x  

IX. Forventet konsum/omfang av bruken av 

NN 

x x x x x x x x x x x 

X. Opplysninger om tidligere eksponering av 

mennesker for NN eller kilden til NN x  x  x  x  x  x 

XI. Ernæringsmessige opplysninger om NN x x x x x x x x x x x 

XII. Mikrobiologiske opplysninger om NN x x x x x x x x x x x 

XIII. Toksikologiske opplysninger om NN x x x x x x x x x x x 
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I. Spesifikasjon av NN 

Finnes det, avhengig av NN-

ets derivasjon og 

sammensetning, relevante 

analytiske opplysninger om 

potensielt toksiske, iboende 

bestanddeler, eksterne 

forurensende stoffer og 

næringsstoffer? 

nei 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema I. 

ja 
  

Er opplysningene 

representative for NN når det 

produseres i kommersielt 

omfang? 

nei 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema I. 

ja 

  

Finnes det egnet spesifikasjon 

(herunder art, takson osv. for 

levende organismer) som kan 

sikre at NN-et som 

markedsføres, er samme NN 

som det som er vurdert? 

nei 

Utarbeid en slik spesifikasjon, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema I. 

ja 

  

Opplysningene fra skjema I er 

tilstrekkelige. 
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II. Virkninger av produksjonsprosessen som anvendes på NN 

Gjennomgår NN en 

produksjonsprosess? 
nei Opplysningene fra skjema II er 

tilstrekkelige. 
 

Opplysningene fra skjema II 

er tilstrekkelige. 

ja 
  

nei 
 

   

Har produksjonsprosessen vært 

brukt på næringsmiddelet 

tidligere? 
nei 

Fører prosessen til en betydelig 

endring i NNs sammensetning 

eller struktur sammenlignet med 

det tradisjonelle motstykket? 
ja 

Finnes det opplysninger som 

gjør det mulig å identifisere 

mulige toksikologiske, 

ernæringsmessige og 

mikrobiologiske farer som 

stammer fra bruk av 

prosessen? 

ja 
  nei ja 

  

Opplysningene fra skjema II er 

tilstrekkelige. 
 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema II. 
 

Er det fastlagt metoder for 

kontroll av prosessen for å 

sikre at NN er i samsvar med 

spesifikasjonen? 

   nei ja 

   

 

 

Fastlegg egnede kontroller og 

foreta ny vurdering ved hjelp av 

skjema II. 

 

Kan prosessen endre mengden 

av stoffer i NN som er 

skadelig for folkehelsen? 

   nei ja 

   

Opplysningene fra skjema II er 

tilstrekkelige. nei 

Er det sannsynlig at NN etter 

bearbeidingen vil inneholde 

mikroorganismer som er 

skadelige for folkehelsen? 

 

Er det sannsynlig at NN etter 

bearbeidingen vil inneholde 

mikroorganismer som er 

skadelige for folkehelsen? 

 ja  ja 
nei 

    

Opplysningene fra skjema II er 

tilstrekkelige. 

Skjema XII behandler kravene til 

mikrobiologiske opplysninger. 
 

Opplysningene fra skjema II er 

tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII 

behandler kravene til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og 

toksikologiske opplysninger. 

 

Opplysningene fra skjema II 

er tilstrekkelige. 

Skjema XI og XIII behandler 

kravene til ernæringsmessige 

og toksikologiske 

opplysninger. 
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III. Tidligere bruk av organismen som brukes som kilde til NN 

Er NN framstilt av en 

biologisk kilde, dvs. en 

plante, et dyr eller en 

mikroorganisme? 

nei 

Opplysningene fra skjema III 

er tilstrekkelige. 

  

ja     

    

Er organismen som ble brukt 

som kilde til NN, framstilt 

ved hjelp av genmodifisering? ja 

Er kilden til NN en 

mikroorganisme? 

ja 

Opplysningene fra skjema 

III er tilstrekkelige. 

Skjema IV, V, VI, VII og 

VIII behandler kravene til 

opplysninger om GMM-er. 

nei   nei  

    

Er kildeorganismen 

karakterisert? 

nei 

Karakteriser kildeorganismen, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema III. 

 Opplysningene fra skjema 

III er tilstrekkelige. 

Skjema IV, V og VI 

behandler kravene til 

opplysninger om 

genmodifiserte planter og 

dyr. 

ja     

    

Finnes det opplysninger som 

viser at kildeorganismen 

og/eller næringsmidlene som 

er framstilt av den, ikke er 

skadelige for menneskets 

helse? 

ja 

Opplysningene fra skjema III 

er tilstrekkelige. 

  

nei   ja  

    

Finnes det opplysninger om 

gjennomsnitts-

konsentrasjonene av og 

konsentrasjonsområdene for 

skadelige stoffer i NN som er 

framstilt av organismen? 

ja 

Viser opplysningene at NN 

utsettes for ekstreme vilkår 

ved produksjon og 

bearbeiding? 

ja 

Er opplysningene 

tilstrekkelige til å vurdere 

den potensielle faren for 

forbrukerne? 

nei  nei  nei 
  

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema III. 

 Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema III. 

 Opplysningene fra skjema 

III er tilstrekkelige. 

Skjema XI og XIII 

behandler kravene til 

ernæringsmessige og 

toksikologiske opplysninger. 
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IV. Virkninger av genmodifiseringen på egenskapene til vertsorganismen 

Har vertsorganismen som er 

brukt til genmodifiseringen, 

tidligere vært brukt som sikkert 

næringsmiddel i Fellesskapet? 

nei 

Opplysningene fra skjema IV er 

tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII behandler 

kravene til ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og toksikologiske 

opplysninger. 

  

ja 

    

Er alle forskjeller mellom GMO-

en og verten utelukkende det 

tilsiktede resultat av 

genmodifiseringen? nei 

Finnes det tilstrekkelige 

opplysninger som viser at 

resultatene av eventuelle 

bivirkninger av genmodifiseringen 

er uten ernæringsmessig, 

mikrobiologisk eller toksikologisk 

betydning? 

nei 

Opplysningene fra 

skjema IV er 

tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII 

behandler kravene til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og 

toksikologiske 

opplysninger. 

ja 

 

ja 

  

Finnes det forskjeller av 

ernæringsmessig, mikrobiologisk 

eller toksikologisk betydning 

med hensyn til måten NN vil bli 

bearbeidet på før konsum? 

nei 

Opplysningene fra skjema IV er 

tilstrekkelige. 

  

ja 

    

Opplysningene fra skjema IV er 

tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII 

behandler kravene til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og 

toksikologiske opplysninger. 
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V. Genetisk stabilitet i GMO-en som brukes som kilde til NN 

Viser de tilgjengelige 

opplysningene at GMO-en er 

stabil under de forventede 

bruksvilkår? 

ja 
Opplysningene fra skjema V er 

tilstrekkelige. 

  

nei 
    

    

Viser opplysningene at 

ustabilitet fører til at GMO-en 

endres tilbake til den 

organismen som ble brukt som 

vert for genmodifiseringen? 

ja 

Finnes det opplysninger som 

viser at vertsorganismen kan 

brukes sikkert i næringsmiddel-

produksjonen? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema V er 

tilstrekkelige. 

nei 
 

nei 
  

   

Finnes det opplysninger som 

viser at produktene er resultat av 

ustabiliteten, kan brukes sikkert 

i næringsmiddelproduksjonen? 

nei 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema V. 

  

ja 
    

    

Opplysningene fra skjema V er 

tilstrekkelige. 
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VI. Ekspresjonsspesifisiteten for nytt genmateriale  

Finnes det opplysninger som viser 

ekspresjonsspesifisiteten for det 

nye genetiske materialet under 

alle relevante forhold og i alle 

vekstfasene til GMO-en? 

nei 

Er opplysningene om de 

ernæringsmessige, mikrobiologiske 

og toksikologiske aspekter ved NN 

innhentet på grunnlag av at 

eventuelle nye genprodukter finnes 

i hele GMO-en? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema VI er 

tilstrekkelige. 

ja 

 

nei 

  

   

Viser opplysningene at de 

innførte genene ikke uttrykkes i 

de delene av GMO-en som er 

beregnet på bruk som 

næringsmiddel? 

nei 

Opplysningene fra skjema VI er 

tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII behandler 

kravene til ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og toksikologiske 

opplysninger. 

  

ja 

    

    

Opplysningene fra skjema VI er 

tilstrekkelige. 
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VII. Overføring av genmateriale fra GMO-er 

Inneholder NN DNA? nei Opplysningene fra skjema 

VII er tilstrekkelige. 

ja 
  

  

Er NN en GMM eller 

framstilt av en GMM? 

nei Opplysningene fra skjema 

VII er tilstrekkelige. 

ja 
  

  

Finnes det opplysninger som 

viser sannsynligheten for 

overføring av innført 

genmateriale til menneskets 

mikrotarmflora under 

normale eller ekstreme 

forhold? 

nei 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema VII. 

ja 
  

  

Finnes det opplysninger som 

gjør det mulig å vurdere 

betydningen for menneskets 

helse, forutsatt at 

overføringen av innført 

genmateriale til menneskets 

mikrotarmflora skjer under 

normale eller stressede 

forhold? 

ja 

Opplysningene fra skjema 

VII er tilstrekkelige. 

nei 
  

  

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema VII. 
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VIII. GMM-ens evne til å overleve i og kolonisere menneskets tarmsystem 

Inneholder NN DNA? nei Opplysningene fra skjema 

VIII er tilstrekkelige. 

  

ja 
    

    

Er vertsstammen for 

genmodifiseringen 

sykdomsframkallende hos 

mennesker? 

ja Opplysningene fra skjema 

VIII er tilstrekkelige. 

  

nei 
    

    

Finnes det opplysninger 

som viser at GMM-en 

ikke er beregnet på å 

kolonisere menneskets 

tarmsystem? 

    

nei 
ja    

    

Finnes det opplysninger 

som viser at GMM-en 

ikke overlever i og 

koloniserer menneskets 

tarmsystem? 

nei Finnes det opplysninger 

som viser at det ikke 

uttrykkes noen fremmede 

gener som er skadelige for 

folkehelsen? 

nei Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema VIII. 

ja 
ja    

    

Finnes det opplysninger 

som viser at det ikke 

forekommer påviselige 

skadevirkninger på 

eksisterende populasjoner 

i tarmfloraen? 

nei Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema VIII. 

  

ja 
    

    

Opplysningene fra skjema 

VIII er tilstrekkelige. 
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IX. Forventet konsum/omfang av bruken av NN 

Finnes det opplysninger om 

forventet bruk av NN 

basert på dets egenskaper? 

nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema IX. 

  

ja 

    

    

Finnes det opplysninger 

som viser forventet konsum 

i grupper som anses for å 

være risikogrupper? 

nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema IX. 

  

ja 

    

    

Vil innføringen av NN bli 

geografisk begrenset? ja 

Gjenspeiler konsumtallene 

denne begrensede 

distribusjonen av NN? 

nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema IX. 

nei 

ja    

    

Vil NN erstatte andre 

næringsmidler i kostholdet? 

nei Opplysningene fra skjema 

IX er tilstrekkelige. 

  

ja 

    

    

Er noen av næringsmidlene 

som erstattes, betydelige 

ernæringskilder? 

nei 
Opplysningene fra skjema 

IX er tilstrekkelige. 

  

ja 

nei    

    

Har den sannsynlige graden 

av erstatning 

ernæringsmessig betydning 

for noen 

befolkningsgrupper? 

ja 

Opplysningene fra skjema 

IX er tilstrekkelige. 

Skjema XI behandler 

kravene til 

ernæringsmessige 

opplysninger. 
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X. Opplysninger om tidligere eksponering av mennesker for NN eller kilden til NN 

Finnes det opplysninger fra 

tidligere direkte, indirekte, 

tilsiktet eller utilsiktet 

eksponering av mennesker 

for NN eller kilden til NN 

som er relevant for 

situasjonen i Fellesskapet 

med hensyn til produksjon, 

tilberedning, befolkning, 

livsstil og konsum? 

nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta deretter 

ny vurdering ved hjelp av 

skjema X. 

Dersom opplysninger ikke 

er tilgjengelig, behandler 

skjema XI, XII og XIII 

kravene til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og 

toksikologiske 

opplysninger. 

ja 

  

  

Finnes det opplysninger 

som viser at det er lite 

sannsynlig at eksponering 

for NN vil føre til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske, 

toksikologiske og/eller 

allergiske problemer? 

ja 

Opplysningene fra skjema 

X er tilstrekkelige. 

nei 

  

  

Opplysningene fra skjema 

IX er tilstrekkelige. 

Skjema XI, XII og XIII 

behandler kravene til 

ernæringsmessige, 

mikrobiologiske og 

toksikologiske 

opplysninger. 
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XI. Ernæringsmessige opplysninger om NN 

Finnes det opplysninger 

som viser at NN er 

ernæringsmessig 

likeverdig med 

eksisterende 

næringsmidler som NN 

kan erstatte i kostholdet? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema XI er 

tilstrekkelige. 

  

nei 
    

    

Finnes det opplysninger 

som viser at NN ikke 

påvirker 

biotilgjengeligheten av 

næringsstoffer i 

kostholdet eller har 

fysiologiske 

skadevirkinger? 

nei 

Finnes det opplysninger 

som gjør det mulig å 

veie farene opp mot 

fordelene? nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema XI. 

ja 
ja    

    

Finnes det opplysninger 

som gjør det mulig å 

vurdere de 

ernæringsmessige 

virkningene av 

innføringen av NN? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema XI er 

tilstrekkelige. 

  

nei 
    

    

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema XI. 
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XII. Mikrobiologiske opplysninger om NN 

Skyldes forekomsten av 

eventuelle 

mikroorganismer eller 

metabolitter av disse det 

nye produktet/den nye 

prosessen? 

nei 

Opplysningene fra 

skjema XII er 

tilstrekkelige. 

  

ja 

    

    

Finnes det opplysninger 

som viser at det er 

usannsynlig at NN 

inneholder 

mikroorganismer og/eller 

metabolitter av disse som 

er skadelige for 

folkehelsen? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema XII er 

tilstrekkelige. 

  

nei 

    

    

Er det sannsynlig at NN 

kan forveksles med 

eksisterende 

næringsmidler? 

nei 

Finnes det opplysninger 

som gjør det mulig å 

utvikle framgangsmåter 

som kan sikre at NN 

håndteres, tilberedes eller 

bearbeides riktig før det 

konsumeres? 

nei 

Søk ytterligere 

opplysninger, foreta 

deretter ny vurdering ved 

hjelp av skjema XII. 

ja 

nei 

ja 

  

   

Er framgangsmåtene for 

håndtering, tilberedning 

eller bearbeiding av 

eksisterende 

næringsmidler 

tilstrekkelige til å 

garantere sikkerheten 

dersom de benyttes på 

NN? 

ja 

Opplysningene fra 

skjema XII er 

tilstrekkelige. 
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XIII. Toksikologiske opplysninger om NN 

Finnes det et tradisjonelt 

motstykke til NN som kan 

brukes som grunnlag for å 

lette den toksikologiske 

vurderingen? 

nei 

Finnes det opplysninger fra 

en rekke toksikologiske 

undersøkelser som kan 

anvendes på NN, som kan 

vise at NN er sikkert under de 

forventede tilberednings- og 

bruksvilkårene? 

nei 

Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema XIII. 

ja 
 

ja 
  

   

Inneholder NN nye toksiner 

eller nye mengder av 

eksisterende toksiner 

sammenlignet med det 

tradisjonelle motstykket? 

nei 

Finnes det opplysninger som 

tyder på at NN kan framkalle 

allergi hos mennesker? 
nei 

Opplysningene fra skjema 

XIII er tilstrekkelige. 

ja 

  ja  

    

 Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema XIII. nei 

Finnes det tilstrekkelige 

opplysninger til å kunne 

overvåke det 

allergiframkallende 

potensialet i NN? 

 

nei 

 
ja 

  nei 

Er mengdene i NN av disse 

nye toksinene eller 

eksisterende toksiner ikke 

høyere enn dem som finnes i 

andre næringsmidler som 

tidligere har vært brukt som 

næringsmidler i Fellesskapet? 

ja 

Finnes det opplysninger som 

viser at konsumet av NN ikke 

vil øke inntaket av toksiner til 

uakseptable nivåer? 

ja 

Har det allergiframkallende 

potensialet blitt fastslått i 

kontrollerte forsøk? 

nei 

 

ja 

 
ja 

  

Finnes det opplysninger som 

viser at forekomsten av disse 

toksinene i NN ikke vil gi 

grunn til bekymring? 

ja 

Finnes det opplysninger som 

tyder på at NN kan framkalle 

allergi hos mennesker? 

nei 

Opplysningene fra skjema 

XIII er tilstrekkelige. 

 nei    

     

  Søk ytterligere opplysninger, 

foreta deretter ny vurdering 

ved hjelp av skjema XIII. 
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DEL II 

REKOMMANDASJONER OM DE VITENSKAPELIGE ASPEKTENE VED UTFORMINGEN AV 

OPPLYSNINGENE SOM KREVES FOR Å UNDERBYGGE SØKNADER OM Å BRINGE NYE 

NÆRINGSMIDLER OG NYE NÆRINGSMIDDELINGREDIENSER I OMSETNING 

INNLEDNING 

I del I av Vitenskapskomiteen for næringsmidlers rekommandasjoner om vurderingen av nye næringsmidler er det gitt 

rekommandasjoner om de vitenskapelige aspektene ved opplysningene som kreves for å underbygge søknader om å 

bringe nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (NN) i omsetning. Denne delen inneholder kortfattede 

rekommandasjoner om de vitenskapelige aspektene ved utformingen av disse opplysningene. Søknadene blir lettere å 

vurdere vitenskapelig når de har en ensartet struktur. 

GENERELL STRUKTUR 

I første del av rekommandasjonene understrekes det at det ikke finnes noen formell metode som dekker alle NN-er i 

tilstrekkelig grad. Skjemaene som er utarbeidet, skal derfor ikke oppfattes som en formell kontrolliste, men bare som 

en veiledning. En søknad om å bringe NN i omsetning bør likevel gjenspeile grunntankene og hovedprinsippene i 

rekommandasjonene. Den logiske strukturen belyses i boksen nedenfor: 

Generell beskrivelse av NN, herunder tekniske data og kategorisering i samsvar med forordning  

(EF) nr. 258/97 

 

Plassering av NN i én av Vitenskapskomiteen for næringsmidlers klasser/underklasser 

 

Identifikasjon av vesentlige krav til opplysningene 

 

Konsultasjon av strukturerte skjemaer (beslutningstrær) og framlegging av nødvendige data 

 

Søkerens vurdering og konklusjon 

Opplysningene som søkeren oversender, skal framlegges i den rekkefølgen og med de overskriftene som er angitt 

nedenfor: 

1. Administrative opplysninger 

Dette avsnittet skal inneholde opplysninger om navnet og adressen til søkeren, produsenten av NN og personen som er 

ansvarlig for saksmappen. 

2. Generell beskrivelse 

For å sikre at næringsmiddelet eller næringsmiddelingrediensen som skal bringes i omsetning, hører inn under 

virkeområdet til forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, skal det framlegges 

data som gjør det mulig å foreta en kategorisering i samsvar med artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 258/97. For å lette 

framgangsmåten ved vurderingen har Vitenskapskomiteen for næringsmidler klassifisert de forskjellige kategoriene 

definert i lovgivningen på nytt ut fra likheter mellom dem med hensyn til sikkerhetsvurderingen. I Vitenskapskomiteen for 

næringsmidlers rekommandasjoner om vurdering av nye næringsmidler er det i kapittel 4, del I (heretter kalt del I) definert 

seks hovedklasser med tilsvarende underklasser. NN skal plasseres i én av disse klassene/underklassene (se også del I, 

tabell 1). Plasseringen skal begrunnes vitenskapelig. 
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3. Identifikasjon av vesentlige krav til opplysningene  

Tabell II i del I skal benyttes til å avgjøre hvilke av skjemaene I-XIII som er vesentlige for å framlegge data som gjør 

det mulig å foreta en sikkerhets- og ernæringsmessig vurdering av NN. 

4. Konsultasjon av strukturerte skjemaer (beslutningstrær) 

De strukturerte skjemaene I-XIII i del I skal konsulteres med henblikk på dataene som skal innhentes. Skjemaene fører 

søkeren gjennom et sett av spørsmål oppstilt i form av et beslutningstre, og skal være en hjelp til å avgjøre om dataene 

som søkeren har til sin rådighet, er tilstrekkelige, eller om ytterligere opplysninger må søkes og vurderes. 

Logikken i skjemaene skal følges i saksmappen. For hvert spørsmål skal opplysningene som fører til enten «ja» eller 

«nei», angis i detalj. Dersom det foreslås å utelate noen av opplysningene som kreves i skjemaene, skal dette begrunnes 

vitenskapelig. Dersom andre opplysninger foreligger eller anses relevante for vurderingen, skal disse framlegges. 

5. Søkerens vurdering og konklusjon 

Konklusjonene som søkeren trekker etter å ha vurdert alle opplysningene som er innhentet, skal framlegges slik at de 

dekker alle viktigste punkter som er relevante for NN (se del I, kapittel 3). 

6. Søkerens sammendrag  

Det skal utarbeides et sammendrag som egner seg til videresending til medlemsstatene som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 258/97 artikkel 6 nr. 2. 
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DEL III 

REKOMMANDASJONER OM DE VITENSKAPELIGE ASPEKTENE VED UTFORMINGEN AV 

RAPPORTENE OM FØRSTEGANGSVURDERING AV SØKNADER OM Å BRINGE NYE NÆRINGSMIDLER 

OG NYE NÆRINGSMIDDELINGREDIENSER I OMSETNING 

INNLEDNING 

I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser er det fastsatt at den 

som er ansvarlig for å bringe i omsetning et slikt produkt i Fellesskapet, skal innsende en søknad om dette til den 

medlemsstaten der produktet skal markedsføres første gang. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 6 skal 

medlemsstaten deretter utarbeide en rapport om førstegangsvurderingen. 

Del I av Vitenskapskomiteen for næringsmidlers rekommandasjoner om vurdering av nye næringsmidler inneholder 

rekommandasjoner om de vitenskapelige aspektene ved opplysningene som kreves for å underbygge søknader om å 

bringe NN—i omsetning. Del II inneholder et sammendrag av rekommandasjonene om de vitenskapelige aspektene 

ved utformingen av disse opplysningene. 

Det er oppnådd en viss erfaring med vurdering av sikkerheten ved nye næringsmidler på grunnlag av framgangsmåtene til 

forskjellige nasjonale og internasjonale organer og myndigheter. Av praktiske grunner må det sørges for at vurderingene til 

forskjellige nasjonale myndigheter kan sammenlignes, og at de vitenskapelige vurderingsrapportene er ensartede. Nærmere 

opplysninger om kravene til bestemte typer NN er gitt i del I og andre steder, for eksempel med hensyn til produkter 

framstilt ved genmodifisering (1) eller andre nye proteinkilder (2). Det er ikke gitt spesifikke rekommandasjoner om 

sikkerhetsprøving for hver enkelt NN-klasse, og med den kunnskap som nå foreligger, er det heller ikke mulig å gjøre 

dette. Ved å behandle hvert tilfelle for seg, sikres det at nye farer får en tilstrekkelig behandling. Del III skal gi veiledning 

for denne oppgaven og inneholder derfor rekommandasjoner om de vitenskapelige aspekter ved utformingen av rapportene 

om førstegangsvurderingen som vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal avgi. 

OPPBYGNING AV RAPPORT OM FØRSTEGANGSVURDERING 

De generelle betraktningene som ligger til grunn for vurderingen av NN, er beskrevet i del I, for eksempel i avsnitt 3.1. 

Rapportene om førstegangsvurdering er begrenset til NNs sikkerhet ved konsum. Utarbeidingen av rapportene skal skje 

i følgende tre trinn: 

1. Kontroll av at søknaden er fullstendig og at den er utformet i samsvar med del II. 

2. Vurdering av om søkerens fortolkninger og vurderinger av de framlagte dataene er relevante. 

3. Vurdering av de innsendte dataene, sammendrag, konklusjoner og rekommandasjoner. 

1. Kontroll av at søknaden er fullstendig og at den er utformet i samsvar med del II 

Rapporten om førstegangsvurderingen skal kunne erklære at søknaden inneholder de relevante administrative og 

tekniske opplysningene i den rekkefølgen som er fastsatt i del II, avsnitt 1 og 2, samt opplysningene fastsatt i del I, 

avsnitt 5 og 5.1. Dersom opplysningene avviker fra dem som kreves i del II, eller ikke er framlagt i den rekkefølgen 

som kreves, skal søkerens forklaring gjennomgås. 

2. Vurdering av om søkerens fortolkninger og vurderinger av de framlagte dataene er relevante 

Det skal vurderes om dataene og argumentene for søkerens fortolkning og vurdering er relevante, og det skal avgis en 

uttalelse om dette. Dersom det er uenighet mellom de nasjonale vurderingsmyndighetene og søkerne om fortolkningene og 

vurderingene, skal grunnene til dette beskrives utførlig i vurderingsrapporten. 

2.1. Vesentlig likeverdighet 

En sammenligning mellom det ferdige produktet og et produkt som har en akseptabel sikkerhetsstandard, er et viktig 

ledd i vurderingen. Rapporten om førstegangsvurderingen skal derfor inneholde vedkommende myndighets uttalelse 

om søkerens påstand om vesentlig likeverdighet.  
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2.1.1. Søkeren påstår at det foreligger vesentlig likeverdighet med et tradisjonelt motstykke 

Her kan det finnes relevant veiledning i del I, avsnitt 3.3. Dersom det er påvist vesentlig likeverdighet med et 

tradisjonelt motstykke, kan NN betraktes som uskadelig og toksikologisk og ernæringsmessig akseptabelt for 

bruk i det allmenne kosthold på tilsvarende måte som motstykket, eller som erstatning for det. Når 

sammenlignbarheten mellom NN og motstykket vurderes, skal det tas hensyn til de kjente og målbare 

variasjonsbreddene for eventuelle tradisjonelle motstykker. 

2.1.2. Søkeren påstår at det foreligger vesentlig likeverdighet med unntak av én eller flere definerte egenskaper 

Dersom det er fastslått vesentlig likeverdighet med unntak av én eller flere definerte egenskaper, skal 

vurderingen konsentreres om disse egenskapene. De skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan i noen tilfeller 

kreve data som svarer til dem som kreves ved sikkerhetsvurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

2.1.3. Søkeren påstår ikke at det foreligger vesentlig likeverdighet 

Dersom det ikke påstås at det foreligger vesentlig likeverdighet med et tradisjonelt næringsmiddel eller en 

tradisjonell næringsmiddelingrediens, kreves det en inngående prøving av NN; nærmere opplysninger finnes i 

del I. 

2.2. Særlige betraktninger 

For næringsmidler som er vesentlig likeverdige med eksisterende næringsmidler, kreves det ingen vurdering av 

ytterligere data. Andre NN-er krever ytterligere undersøkelse. Denne undersøkelsen kan gjelde enkelte, nærmere 

definerte egenskaper eller hele NN. Opplysningene i søknaden skal vurderes på bakgrunn av NN-s opprinnelse, 

produksjonsmetode og kompleksitet samt den rollen NN spiller i kostholdet til hele befolkningen og særlige 

befolkningsgrupper. 

2.2.1. Ernæringsmessig vurdering 

Det skal legges særlig vekt på forventet konsum av NN og dets potensielle ernæringsmessige virkning (se del I, 

f.eks. avsnitt 3.8 og 5.XI). Det bør for eksempel kontrolleres at virkningene av NN på det samlede konsum 

gjennom kostholdet av næringsstoffer som det er fastlagt PRIs (population reference intakes - referansekonsum 

i befolkningen) eller «akseptable konsummengder» for, er blitt vurdert i bestemte befolkningsgrupper. 

Vedkommende myndighet skal vurdere dokumentasjonen av dyremodeller og undersøkelser av stoffskiftet hos 

mennesker, herunder kliniske observasjoner. Så vel langsiktige som kortsiktige virkninger av NN på 

menneskets ernæring skal tas i betraktning. Det er viktig å være oppmerksom på forekomsten av uventede 

uønskede innvirkninger på andre bestanddeler i kostholdet og på endringer av relevante biomarkører. 

2.2.2. Vurdering av nye mikroorganismer til bruk i næringsmidler 

For NN-er som er eller inneholder levende mikroorganismer, skal vedkommende myndighets gransking 

bekrefte at søknaden inneholder tilstrekkelige data om sikkerheten ved bruk av dem. Også for mikroorganismer 

skal de innsendte data gjøre det mulig å kategorisere dem etter prinsippet om vesentlig likeverdighet (se også 

del I). 

2.2.3. Vurdering av toksisitet og allergiframkallende potensial 

Vurderingen skal behandle eventuelle opplysninger om toksisitet og/eller allergiframkallende potensial med 

hensyn til NN i sin helhet eller bestemte egenskaper ved NN. Opplysningene som kreves for å kunne vurdere 

om NN er uskadelig, er behandlet i del I, f.eks. i avsnitt 3.7, 3.10 og 5.XIII. Søknaden skal granskes for å 

fastslå om opplysningene er tilstrekkelige, og det skal avgis en uttalelse om dette. 
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2.2.4. Nye prosesser 

Produkter som er framstilt ved hjelp av en ny prosess, skal vurderes etter prinsippet om vesentlig likeverdighet 

(se også del I og II). 

3. Vurdering av innsendte data, kort sammendrag, konklusjoner og rekommandasjoner  

Vurderingsrapporten skal inneholde en uttalelse om de framlagte data er tilstrekkelige og fullstendige. Vedkommende 

myndighet skal utarbeide et sammendrag. Vurderingsrapporten skal ledsages av en erklæring om konklusjoner og 

rekommandasjoner, herunder eventuelle vilkår for markedsføring. Dessuten skal fordelene som angis av søkeren, og 

eventuelle ulemper, kort beskrives og drøftes. 

4. Referanser 

1. Biotechnology and Food Safety. The Report of a joint FAO/WHO Consultation. 1996. 

2. PAG/UNU Guidelines. D. Jonas Paper. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/402 

av 11. mars 2015 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering.  

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.  

4) Kommisjonen skal ta hensyn til Myndighetens uttalelse når den treffer beslutning om godkjenning av helsepåstander. 

5) Etter en søknad fra ICP Ltd, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av Padina pavonica-ekstrakt i Dictyolone® og økt beinmineraltetthet 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00249)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Forbedrer beinmineraltett-

heten ved å påvirke kalsiumreguleringen og ved fysiologisk gjenoppbygging av proteinholdige bein, særlig i forbindelse 

med aldersbetinget beintap hos normalt friske personer». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 10. januar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av Padina 

pavonica-ekstrakt i Dictyolone® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Omikron Italia S.r.l., inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av cytidin-5’-difosfokolin (CDP-kolin 

eller citikolin) og opprettholdelse av normalt syn (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00757)(3). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «En oral løsning av CDP-kolin som kolinkilde bidrar til å opprettholde den oftalmologiske 

nervestrukturens normale funksjon».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 41. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(1):3518. 

(3) EFSA Journal 2014;12(2):3575. 
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8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. februar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av cytidin-5’-

difosfokolin og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.  

9) Etter en søknad fra Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Rosbacher drive® og 

økt oppmerksomhet (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00444)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende 

ordlyd: «Hjelper/støtter/opprettholder konsentrasjonsevnen». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 24. februar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der den 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom 

inntak av Rosbacher drive® og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden dermed ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) De merknadene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne og allmennheten i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning, skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 

13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(2):3576. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Padina pavonica-

ekstrakt i Dictyolone® 

Forbedrer beinmineraltettheten ved  

å påvirke kalsiumreguleringen og  

ved fysiologisk gjenoppbygging av 

proteinholdige bein, særlig i forbin-

delse med aldersbetinget beintap hos 

normalt friske personer 

Q-2013-00249 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Cytidin-5’-difosfokolin 

(CDP-kolin eller 

citikolin) 

En oral løsning av CDP-kolin som 

kolinkilde bidrar til å opprettholde 

den oftalmologiske nervestrukturens 

normale funksjon 

Q-2013-00757 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Rosbacher drive® Hjelper/støtter/opprettholder kon-

sentrasjonsevnen 

Q-2013-00444 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/149 

av 30. januar 2015 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet metylprednisolon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdier») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Metylprednisolon er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett, 

lever, nyrer og melk fra storfe. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om utvidelse av den eksisterende posten for 

metylprednisolon til å omfatte dyr av hestefamilien. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. 

6) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette en grenseverdi for restmengder av metylprednisolon i dyr av 

hestefamilien og å ekstrapolere grenseverdien for metylprednisolon i melk fra storfe til melk fra hest. 

7) Posten for metylprednisolon i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

grenseverdiene i muskler, fett, lever, nyre og melk fra dyr av hestefamilien. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 42. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2020/EØS/18/22 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet metylprednisolon lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(I samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Metylprednisolon Metylprednisolon Dyr av hestefamilien 10 μg/kg 

10 μg/kg 

10 μg/kg 

10 μg/kg 

2 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Kortikoider/glukokortikoider» 

Storfe 10 μg/kg 

10 μg/kg 

10 μg/kg 

10 μg/kg 

2 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/150 

av 30. januar 2015 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gamitromycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Gamitromycin er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i fett, lever og nyrer 

fra storfe, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om utvidelse av den eksisterende posten for gamitromycin 

til å omfatte svin. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. Komiteen for veterinærpreparater har fastslått at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til 

andre arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

6) Posten for gamitromycin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

grenseverdien for svin. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde de nye 

grenseverdiene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 42. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet gamitromycin lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Gamitromycin Gamitromycin Svin 100 μg/kg Muskler INGEN ANGIVELSE Antiinfektiva/antibiotika» 

100 μg/kg Skinn og fett i naturlig 

forhold 

100 μg/kg Lever 

300 μg/kg Nyrer 

Storfe 20 μg/kg Fett Skal ikke brukes til dyr som 

gir melk beregnet på 

konsum. 
200 μg/kg Lever 

100 μg/kg Nyrer 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/151 

av 30. januar 2015 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet doksysyklin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Doksysyklin er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for storfe, svin og 

fjørfe, i muskler, lever og nyrer fra storfe, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum, og i muskler, hud og fett, 

lever og nyrer fra svin og fjørfe, unntatt for dyr som legger egg beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om utvidelse av den eksisterende posten for doksysyklin til 

å omfatte kaniner. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette en grenseverdi for restmengder 

av doksysyklin for kaniner og å ekstrapolere grenseverdiene for doksysyklin fra storfe, svin, fjørfe og kaniner til alle 

arter som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

6) Posten for doksysyklin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatte 

grenseverdiene for alle arter som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, i muskler, fett, lever og nyrer, unntatt for dyr 

som gir melk eller legger egg beregnet på konsum. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde de nye 

grenseverdiene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 42. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2020/EØS/18/24 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet doksysyklin lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Doksysyklin Doksysyklin Alle arter bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

100 μg/kg 

300 μg/kg 

300 μg/kg 

600 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

For fisk gjelder grenseverdien i muskler «muskler og skinn i 

naturlig forhold». 

Grenseverdier for fett, lever og nyrer gjelder ikke for fisk. 

For svin og fjørfe gjelder grenseverdiene for restmengder i fett 

«hud og fett i naturlig forhold». 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk eller legger egg beregnet på 

konsum. 

Antiinfektiva/ 

antibiotika» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/152 

av 30. januar 2015 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tulatromycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Tulatromycin er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett (hud 

og fett for svin), lever og nyrer fra storfe og svin, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum. De midlertidige 

grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff for storfe og svin utløper 1. januar 2015. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om utvidelse av den eksisterende posten til å omfatte 

muskler, fett, lever og nyrer fra sau. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å utvide grenseverdien for restmengder av 

tulatromycin til sau og å ekstrapolere grenseverdiene fra sau til geit. 

6) Posten for tulatromycin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

grenseverdien for sau og geit. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde de nye 

grenseverdiene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 31.1.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 42. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2020/EØS/18/25 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet tulatromycin lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Tulatromycin (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 

14R)-2-etyl-3,4,10,13-tetrahydroksy-

3,5,8,10,12,14-heksametyl-11-[[3,4,6-

trideoksy-3-(dimetylamino)-β-D-xylo-

heksopyranosyl]oksy]-1-oksa-6-azasyklopent-

dekan-15-on uttrykt som tulatromycin-

ekvivalenter 

Sau, geit 450 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

Antiinfektiva/ 

antibiotika» 
250 μg/kg Fett 

5400 μg/kg Lever 

1800 μg/kg Nyrer 

Storfe 300 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

Midlertidige grenseverdier utløper  

1. januar 2015. 

200 μg/kg Fett 

4 500 μg/kg Lever 

3 000 μg/kg Nyrer 

Svin 800 μg/kg Muskler Midlertidige grenseverdier utløper  

1. januar 2015. 
300 μg/kg Skinn og fett i naturlig 

forhold 

4 000 μg/kg Lever 

8 000 μg/kg Nyrer 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 20. desember 2013 

om retting av vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU om fastsettelse av et felles format 

for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om 

vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål 

[meddelt under nummer K(2013) 9220] 

(2014/11/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes 

til vitenskapelige formål(1), særlig artikkel 54 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En kontroll har avdekket feil i vedlegg II til Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU(2). 

Flytskjemaet i vedlegget angir feilaktig at kategoriene 

«Lovgivningsmessige krav til giftighetstester og andre 

sikkerhetsmessige tester» og «Lovgivningsmessige 

krav» gjelder bare for «Giftighetstester og andre sik-

kerhetstester, herunder farmakologi», og ikke for alle 

andre underkategorier av «Regelverksbasert bruk og 

rutineproduksjon etter type». For at dette skal bli 

klarere, bør flytskjemaets utforming endres. For å 

understreke dette ytterligere bør tittelen på kategorien 

«Lovgivningsmessige krav til giftighetstester og andre 

sikkerhetstester» endres til «Tester i henhold til lov». 

Det bør foretas andre, mindre endringer av flytskjemaets 

utforming for å skape større klarhet. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 15.1.2014, s. 18, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 44. 

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU av 

14. november 2012 om fastsettelse av et felles format for fram-

legging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til 

vitenskapelige formål (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 33). 

2) Endringene i flytskjemaet bør avspeiles i annen del av 

vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU, 

som inneholder utførlige anvisninger. 

3) Gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU bør derfor 

rettes i samsvar med dette. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 56 nr. 1 i 

direktiv 2010/63/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 

erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2020/EØS/18/26 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

DEL A 

FLYTSKJEMA FOR KATEGORIER AV STATISTISKE OPPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 

54 NR. 2  
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Type dyr 

 

 

Husmus (Mus musculus)     

Brunrotte (Rattus norvegicus) 

Marsvin (Cavia porcellus) 

Syrisk hamster (Mesocricetus auratus) 

Kinesisk hamster (Cricetulus griseus) 

Mongolsk ørkenrotte (Meriones unguiculatus) 

Andre gnagere (andre Rodentia) 

Kanin (Oryctolagus cuniculus) 

Katt (Felis catus) 

Hund (Canis familiaris) 

Frett (Mustela putorius furo) 

Andre rovdyr (andre Carnivora) 

Dyr av hestefamilien (Equidea) 

Svin (sus scrofa domesticus) 

Geit (Capra aegagrus hircus) 

Sau (Ovis aries) 

Storfe (Bos primigenius) 

Halvape (Prosimia) 

Silkeape og tamarin (f.eks. Callithrix jacchus) 

Krabbemakak (Macaca fascicularis) 

Rhesusape (Macaca mulatta) 

Grønn marekatt (vanligvis enten pygerythrus eller sabaeus) 

Bavian (Papio spp.) 

 

Ekornape (f.eks. Saimiri sciureus) 

Andre arter av primater (bortsett fra mennesker) (andre arter av Ceboidea og 

Cercopithecoidea) 

Menneskeaper (Hominoidea) 

Andre pattedyr (andre Mammalia) 

Tamhøns (Gallus gallus domesticus) 

Andre fugler (andre Aves) 

Krypdyr (Reptilia) 

Frosk (Rana temporaria og Rana pipiens) 

Klofrosk (Xenopus laevis og Xenopus tropicalis) 

Andre amfibier (andre Amphibia) 

Sebrafisk (Danio rerio) 

Andre fisker (andre Pisces) 

Blekksprut (Cephalopoda) 

    

 
Ombruk 

 
Ombruk 

     

 
 

JA 
      Primater (bortsett fra 

mennesker)? 

      
NEI 

  
 

   

               

   

 

 

      

Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia Fødested 

Dyr født i Amerika Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i Afrika Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Dyr født andre steder Dyr født i resten av Europa 

 Dyr født i resten av verden 
   

 

Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

 

 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

Selvoppholdende koloni 

 
 

  

 

Genetisk status 

 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 

 

Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje / stamme 

 

Alvorlighetsgrad 

Med dødelig utgang 

Lav grad(høyst) 

Moderat grad 

Høy grad 

 

Formål 

Grunnforskning 
    

Translasjonsforskning og anvendt forskning  
   

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon  
 

 

Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd SLUTT 

 

Artsbevaring SLUTT 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller 

forbedring av yrkeskompetanse 
SLUTT 

Rettsmedisinske undersøkelser SLUTT 

Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre 

forsøk 
SLUTT 
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  Grunnforskningsstudier     Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og 

virkningen av partier) 

  

    

Onkologi Testing av partiers sikkerhet 

Hjerte- og karsystemet, blodet og lymfesystemet Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Nervesystemet Styrkebestemmelse av partier 

Åndedrettsorganene Andre kvalitetskontroller 

Mage- og tarmsystemet, herunder leveren   

Muskel- og skjelettsystemet  

Immunsystemet  

Det urogenitale system / forplantningssystemet  

Sanseorganer (hud, øyne og ører)  

Det endokrine system / stoffskifte   Tester for giftighet og andre sikkerhetstester etter type 

 

Multisystemiske  Metoder for testing av akutt giftighet (enkeltdose) (herunder grense-

test)    

Etologi / dyreatferd / dyrebiologi Hudirritasjon/-korrosjon 

Annet Hudsensibilisering 
 

SLUTT Øyeirritasjon/-korrosjon 

 Giftighet ved gjentatt dosering 

   

 Kreftframkallende egenskaper   

 Genotoksisitet 

  Translasjonsforskning og anvendt forskning Reproduksjonstoksisitet 

  

Kreft hos mennesker Utviklingstoksisitet 

Infeksjonssykdommer hos mennesker Nevrotoksisitet 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av 

restmengder) 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker Fototoksisitet 

Lidelser i mage- og tarmsystemet (herunder leveren) hos mennesker Økotoksisitet 

  

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker Trygghetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker Sikkerhet for måldyr 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker Annet 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker  

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker  

Andre lidelser hos mennesker  

Dyresykdommer og -lidelser  

Dyrevelferd Økotoksisitet 

  

Diagnostisering av sykdommer Akutt giftighet 

Plantesykdommer Kronisk giftighet 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi Reproduksjonstoksisitet 
 

SLUTT Virkning på hormonsystemet 

 Bioakkumulering 

 Annet 

  Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type  

  

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier)  

  

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse  

Tester for giftighet og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi  

  

Rutineproduksjon Giftighet ved gjentatt dosering 

    

 < og 28 dager 

 29-90 dager 

Testing i henhold til lov > 90 dager 

Lovgivning om legemidler for mennesker  

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse  

Lovgivning om medisinsk utstyr  

Lovgivning om industrikjemikalier Metoder for testing av akutt og subakutt giftighet 

  

Lovgivning om plantevernmidler LD50, LC50 

Lovgivning om biocider Andre metoder som medfører død 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer beregnet på å komme i 

kontakt med næringsmidler 

Metoder som ikke medfører død 

Lovgivning om fôr, herunder lovgivning om sikkerheten for måldyr, 

arbeidstakere og miljø 

 

Lovgivning om kosmetikk  

Annet  

  

  

Lovgivningsmessige krav  

Lovgivning som oppfyller EU-krav Bruk av dyr til regulert produksjon etter produkttype 

  

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) Blodprodukter 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater Monoklonale antistoffer 
 

Annet SLUTT 
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DEL B 

UTFØRLIGE ANVISNINGER FOR FRAMLEGGING AV STATISTISKE OPPLYSNINGER OM BRUK AV 

DYR TIL VITENSKAPELIGE FORMÅL I HENHOLD TIL ARTIKKEL 54 NR. 2 

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV OPPLYSNINGER SOM NEVNT I ARTIKKEL 54 NR. 2 I DIREKTIV 

2010/63/EU 

1  Opplysningene skal legges inn hver gang et dyr blir brukt. 

2.  Når opplysninger om et dyr legges inn, kan det bare velges ett alternativ innenfor en kategori. 

3.  Dyr som avlives for organene og vevet, og kontrolldyr, tas ikke med i de statistiske opplysningene, med mindre 

avlivingen skjer i henhold til en prosjektgodkjenning der det benyttes en metode som ikke er oppført i vedlegg IV, eller når 

dyret har gjennomgått et inngrep før avlivingen der terskelen for minst mulig smerte, lidelse, angst og varige men er 

overskredet. 

4.  Overskytende dyr som avlives, tas ikke med i de statistiske opplysningene, bortsett fra genmodifiserte dyr med 

tilsiktet og påvist skadelig fenotype. 

5.  Larveformer av dyr skal tas med fra de blir i stand til å innta føde selv. 

6.  Fostre og embryoer av pattedyr skal ikke tas med. Bare dyr som er født, herunder ved keisersnitt, og som er i live, 

skal tas med. 

7.  Når klassifiseringen «Høy grad» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene og bruken av 

dem innrapporteres som vanlig, som all annen bruk, og i kategorien «Høy grad». I avsnittet for merknader fra 

medlemsstaten skal det opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om 

bruken og grunnene til at klassifiseringen «høy» ble overskredet. 

8.  Opplysningene skal gis for det år forsøket avsluttes. For studier som går over to kalenderår, kan det redegjøres for 

samtlige dyr det år det siste forsøket avsluttes dersom dette unntaket fra årlig rapportering er godkjent av vedkommende 

myndighet. For studier som går over mer enn to kalenderår, skal dyrene innrapporteres det år de avlives eller dør. 

9.  Dersom kategorien «Annet» benyttes, skal det gis nærmere opplysninger i avsnittet for merknader. 

A.  GENMODIFISERTE DYR 

1.  Med henblikk på rapportering av statistiske opplysninger omfatter «genmodifiserte dyr» genmodifiserte 

(transgene, «knockout» og med andre former for genmodifisering) dyr og mutanter som forekommer naturlig eller er 

induserte mutanter. 

2.  Genmodifiserte dyr innrapporteres enten: 

a) når de brukes til å utvikle en ny linje, 

b) når de brukes til å bevare en etablert linje med en tilsiktet og påvist skadelig fenotype, eller 

c) når de brukes i andre (vitenskapelige) forsøk (dvs. ikke til å utvikle eller bevare en linje). 

3.  Alle dyr som er genmodifisert, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. I tillegg skal dyr som brukes til 

superovulasjon, vasektomi og embryoimplantering, også innrapporteres (uavhengig av om de selv er genmodifisert eller 

ikke). Genetisk normale dyr (avkom av villtype) som er et resultat av utvikling av en ny genmodifisert linje, skal ikke 

innrapporteres. 

4.  I kategorien «Formål» skal dyr som brukes til utvikling av en ny, genmodifisert linje, innrapporteres under 

«Grunnforskning» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning» i den kategori som linjen utvikles for. 

5. En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

6.  Velferdsvurderingen vil avgjøre om den nyutviklede linjen forventes å ha en tilsiktet skadelig fenotype, og om dette 

er tilfellet, skal dyrene fra det tidspunktet innrapporteres under kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte 

genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» — eller eventuelt i de øvrige forsøk der de brukes. Dersom det fastslås 

i velferdsvurderingen at linjen ikke forventes å ha en skadelig fenotype, er oppdrett av den ikke en del av et forsøk og 

trenger dermed ikke å innrapporteres.  
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7. Kategorien «Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk» inneholder 

dyr som kreves for å kunne bevare kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet skadelig fenotype og 

som har oppvist smerte, lidelse, angst eller varig mén som en følge av den skadelige genotypen. Det tiltenkte formålet med 

å bevare linjen registreres ikke. 

8. Alle genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring av en genmodifisert linje) 

skal innrapporteres under sine respektive formål (på samme måte som ethvert dyr som ikke er genmodifisert). Disse 

dyrene kan framvise en skadelig fenotype eller ikke. 

9.  Genmodifiserte dyr som framviser en skadelig fenotype, og som avlives for organene og vevet, skal innrapporteres 

under de primære formål som organene/vevet er brukt til. 

B. DATAKATEGORIER 

Avsnittene nedenfor har samme rekkefølge som kategoriene og de tilhørende avsnittene i flytskjemaet. 

1. Type dyr 

i) Alle blekksprutarter skal innrapporteres i rubrikken for blekksprut fra det stadiet da dyret blir i stand til å innta 

føde selv, dvs. umiddelbart etter klekking for åttearmet og tiarmet blekksprut, og om lag sju dager etter klekking 

for tiarmede blekkspruter. 

ii) Fisk skal telles fra det stadiet da de blir i stand til å innta føde selv. Zebrafisk som holdes under optimale 

oppdrettsvilkår (om lag + 28 °C), skal telles fem dager etter befruktning. 

iii) Enkelte fiske- og blekksprutarter er små, og derfor kan tellingen foretas i form av et overslag. 

2. Ombruk 

i) Hver bruk av et dyr skal innrapporteres ved avslutningen av hvert forsøk. 

ii) I statistikken skal antallet dyr som ikke er brukt tidligere, bare presenteres i forbindelse med art og fødested. 

For dyr som er brukt om igjen, skal «fødested» derfor ikke registreres. 

iii) I alle etterfølgende kategorier vises antall ganger et dyr er brukt i forsøk. Det kan derfor ikke foretas krysshen-

visninger mellom disse tallene og det totale antall dyr som ikke er brukt tidligere. 

iv) Antallet dyr som er brukt om igjen, kan ikke utledes av opplysningene, ettersom visse dyr kan brukes om igjen 

flere ganger. 

v) Dyrets faktiske lidelser under forsøket skal innrapporteres. I noen tilfeller vil dyrets lidelse kunne påvirkes av tidligere 

bruk av dyret. Alvorlighetsgraden vil imidlertid ikke alltid øke ved etterfølgende bruk, og i noen tilfeller kan den til og 

med minske (tilvenning). Alvorlighetsgraden bør derfor ikke automatisk legges sammen med alvorlighetsgraden ved 

tidligere bruk. Dette skal alltid vurderes fra tilfelle til tilfelle. 

Ombruk i forhold til fortsatt bruk 

Med «forsøk» menes bruk av ett dyr til ett enkelt forsknings-, forsøks-, undervisnings- eller opplæringsformål. Én enkelt 

bruk regnes fra tidspunktet da den første teknikken brukes på dyret, og til datainnsamlingen er avsluttet, observasjoner er 

gjort eller opplæringen er fullført. Dette er vanligvis ett enkelt forsøk, én enkelt test eller én enkelt opplæring i en teknikk. 

Ett enkelt forsøk kan bestå av flere trinn (teknikker) som alle er nødvendige for å oppnå ett enkelt resultat, og som krever at 

det samme dyret brukes. 

Sluttbrukeren skal innrapportere hele forsøket, herunder eventuelle forberedelser (uansett hvor de har funnet sted), og ta 

hensyn til alvorlighetsgraden knyttet til forberedelsene. 

Eksempler på forberedelser er kirurgiske forsøk (for eksempel innføring av kanyle, implantasjon av telemetri, ovariektomi, 

kastrasjon, hypofysektomi, osv.) og forsøk som ikke er kirurgiske (for eksempel endring av fôret som gis, framkalling av 

diabetes, osv.). Det samme gjelder ved oppdrett av genmodifiserte dyr, dvs. at når dyret brukes i det planlagte forsøket skal 

sluttbrukeren innrapportere hele forsøket, og ta hensyn til alvorlighetsgraden som er knyttet til fenotypen. Avsnittet om 

genmodifiserte dyr inneholder flere opplysninger om dette. 

Dersom et forberedt dyr unntaksvis ikke brukes til et vitenskapelig formål, skal virksomheten som har forberedt dyret, 

innrapportere nærmere opplysninger om forberedelsen som et eget forsøk i statistikken, alt etter det planlagte formålet, 

forutsatt at forberedelsen av dyret har medført at terskelen for minst mulig smerte, lidelse, angst og varige men er 

overskredet. 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/497 

 

3. Fødested 

Dyr født i EU hos en registrert oppdretter 

Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i resten av verden 

i) Opprinnelsen er basert på fødestedet, dvs. «født i», og ikke stedet dyret er levert fra. 

ii) «Dyr født i EU hos en registrert oppdretter» omfatter dyr født hos en oppdretter som er godkjent og registrert i 

henhold til artikkel 20 i direktiv 2010/63/EU. 

iii) «Dyr født i EU, men ikke hos en registrert oppdretter» omfatter dyr som ikke er født hos en registrert oppdretter, 

for eksempel ville dyr, landbruksdyr (med mindre oppdretteren er godkjent og registrert), samt alle unntak som er 

gitt i henhold til artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2010/63/EU. 

iv) «Dyr født i resten av Europa» og «Dyr født i resten av verden» omfatter alle dyr, uansett om de er oppdrettet i en 

registrert oppdrettsvirksomhet eller i en annen virksomhet samt dyr som er fanget i naturen. 

4. Primater (bortsett fra mennesker) – kilde 

Dyr født hos en registrert oppdretter i EU 

Dyr født i resten av Europa 

Dyr født i Asia 

Dyr født i Amerika 

Dyr født i Afrika 

Dyr født andre steder 

I forbindelse med denne rapporteringen skal: 

i) «Dyr født i resten av Europa» omfatte dyr født i Tyrkia, Russland og Israel, 

ii) «Dyr født i Asia» omfatte dyr født i Kina, 

iii) «Dyr født i Amerika» omfatte dyr født i Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, 

iv) «Dyr født i Afrika» omfatte dyr født i Mauritius, 

v) «Dyr født andre steder» omfatte dyr født i Australasia. 

Når opplysningene sendes inn, skal vedkommende myndighet gis nærmere opplysninger om opprinnelsen til dyr som 

er registrert under «Dyr født andre steder». 

5. Primater (bortsett fra mennesker) – generasjon 

F0 

F1 

F2 eller høyere 

Selvoppholdende koloni 

i) Så lenge en koloni ikke er selvoppholdende, skal dyr som er født i denne kolonien, innrapporteres under F0, F1, F2 

eller høyere ut fra den generasjon i morslinjen de tilhører. 

ii) Så snart hele kolonien er selvoppholdende, skal alle dyr som er født i denne kolonien, innrapporteres under 

«Selvoppholdende koloni» uavhengig av den generasjon i morslinjen de tilhører. 

6. Genetisk status 

Ikke genmodifisert 

Genmodifisert uten skadelig fenotype 

Genmodifisert med skadelig fenotype 
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i) «Ikke genmodifisert» omfatter alle dyr som ikke er blitt genmodifisert, herunder genetisk normale foreldredyr som 

brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje/-stamme. 

ii) «Genmodifisert uten skadelig fenotype» omfatter dyr som brukes til utvikling av en ny linje, og som er bærere av 

genmodifiseringen men uten å framvise en skadelig fenotype, og genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk 

(ikke til utvikling eller bevaring) men som ikke framviser en skadelig fenotype. 

iii) «Genmodifisert med skadelig fenotype» omfatter: 

a) dyr som brukes til utvikling av en ny linje, og som framviser en skadelig fenotype, 

b) dyr som brukes til bevaring av en etablert linje med en tilsiktet skadelig fenotype, og som framviser en 

skadelig fenotype, og 

c) genmodifiserte dyr som brukes i andre forsøk (ikke til utvikling eller bevaring), og som framviser en skadelig 

fenotype. 

7. Utvikling av en ny genmodifisert linje 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje / stamme 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje/stamme, omfatter dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert 

linje/stamme, til forskjell fra andre dyr, som brukes til «grunnforskning» eller «translasjonsforskning og anvendt 

forskning». 

8. Alvorlighetsgrad 

i) Med dødelig utgang— Dyr som har gjennomgått et forsøk som utelukkende er utført under generell anestesi, og 

uten at dyret er kommet til bevissthet igjen, skal innrapporteres under kategorien «Med dødelig utgang». 

ii) Lav grad(høyst) — Dyr som har gjennomgått et forsøk som høyst har gitt dem kortvarig, lav grad av smerte, 

lidelse eller angst, samt et forsøk som ikke har medført vesentlig svekkelse av dyrets velvære eller allmenntilstand, 

skal innrapporteres under kategorien «Lav grad». NB: Dette skal også omfatte dyr som er brukt i et godkjent 

prosjekt der det i siste instans ikke er observert et nivå av smerte, lidelse, angst eller varig men tilsvarende det som 

oppleves når en nål innføres i samsvar med god veterinærpraksis, med unntak av dyr som kreves for å bevare 

kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en tilsiktet skadelig fenotype og som ikke har framvist 

smerte, lidelse, angst eller varig men som en følge av den skadelige genotypen. 

iii) Moderat grad — Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem kortvarig, moderat grad av smerte, lidelse 

eller angst, eller langvarig lav grad av smerte, lidelse eller angst, samt forsøk som har medført moderat svekkelse 

av dyrets velvære eller allmenntilstand, skal innrapporteres under kategorien «Moderat grad». 

iv) Høy grad — Dyr som har gjennomgått et forsøk som har gitt dem høy grad av smerte, lidelse eller angst, eller 

langvarig moderat grad av smerte, lidelse eller angst samt forsøk som har medført sterk svekkelse av dyrets 

velvære eller allmenntilstand, skal innrapporteres under kategorien «Høy grad». 

v) Dersom klassifiseringen «Høy grad» overskrides, med eller uten godkjenning på forhånd, skal disse dyrene og 

bruken av dem innrapporteres under kategorien «Høy grad». I avsnittet for merknader fra medlemsstaten skal det 

opplyses om arter, antall dyr, hvorvidt det er gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om bruken og 

grunnene til at klassifiseringen «høy grad» ble overskredet. 

9. Formål 

Grunnforskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd 

Artsbevaring 

Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 

Rettsmedisinske undersøkelser 

Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 
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i) Grunnforskning 

Grunnforskning omfatter grunnleggende studier, herunder fysiologi, studier som har som formål å gi kunnskap om 

normale og unormale strukturer, virkemåter og atferd hos levende organismer og i miljøet, herunder grunnleggende 

toksikologiske studier. Dette omfatter også undersøkelser og analyser med sikte mer på å få en bedre eller dypere 

forståelse av et emne, et fenomen eller en naturlov enn på en bestemt praktisk anvendelse av resultatene. 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

grunnforskning (for eksempel utviklingsbiologi og immunologi), skal registreres i samsvar med det formål de 

utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje — Dyr som brukes til å utvikle 

en ny genmodifisert linje/stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som 

brukes ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres 

her. Avkom som ikke er genmodifisert (villtype) skal ikke innrapporteres. 

En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som 

innebærer minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

ii) Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Translasjonsforskning og anvendt forskning omfatter dyr som brukes til de formål som er omhandlet i artikkel 5 

bokstav b) og c), med unntak av regelverksbasert bruk av dyr. 

Dette omfatter også forskningsorientert toksikologi og undersøkelser med sikte på utarbeiding av en regelverksbasert 

søknad og utvikling av metoder. Det omfatter ikke studier som kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader. 

Dyr som brukes til å utvikle en ny genmodifisert dyrelinje (herunder krysning av to linjer) beregnet på bruk i 

translasjonsforskning eller anvendt forskning (for eksempel kreftforskning og utvikling av vaksiner), skal registreres 

i samsvar med det formål de utvikles for. De skal også innrapporteres under «Utvikling av en ny genetisk linje — Dyr 

som brukes til å utvikle en ny genmodifisert linje/stamme». 

Alle dyr som er bærere av genmodifiseringen, skal innrapporteres når det utvikles en ny linje. Også dyr som brukes 

ved utviklingen, for eksempel til superovulasjon, vasektomi og embryoimplantasjon, skal innrapporteres her. Avkom 

som ikke er genmodifisert (villtype) skal ikke innrapporteres. 

En ny stamme eller linje genmodifiserte dyr anses som «etablert» når genmodifiseringen er stabil, noe som innebærer 

minst to generasjoner, og det er gjennomført en velferdsvurdering. 

iii) Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav til produksjon av produkter/stoffer og til å 

bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og risikovurde-

ringer av næringsmidler og fôr. Dette omfatter tester utført på produkter/stoffer som skal være gjenstand for en 

regelverksbasert søknad, men som det i siste instans ikke inngis en regelverksbasert søknad om (dvs. tester utført på 

produkter/stoffer som ikke når siste trinn i utviklingsprosessen). 

Dette omfatter også dyr som brukes i forbindelse med produksjonen av produkter dersom produksjonsprosessen 

krever regelverksbasert godkjenning (for eksempel skal dyr som brukes i produksjonen av serumbaserte legemidler, 

tas med i denne kategorien). 

Tester for å kartlegge virkning under utviklingen av nye legemidler omfattes ikke, og skal innrapporteres under 

kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

iv) Vern av det naturlige miljø av hensyn til menneskers og dyrs helse eller velferd 

Dette omfatter studier med sikte på å undersøke og forstå fenomener som miljøforurensning og tap av biologisk 

mangfold samt epidemiologiske studier av ville dyr. 

Det omfatter ikke regelverksbasert bruk av dyr for økotoksikologiske formål. 

v) Høyere utdanning eller opplæring med sikte på tilegning, opprettholdelse eller forbedring av yrkeskompetanse 
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Dette omfatter opplæring med sikte på tilegning og opprettholdelse av praktisk kompetanse i teknikker som fastsatt i 

artikkel 23 nr. 2. 

vi) Bevaring av kolonier av etablerte genmodifiserte dyr som ikke brukes i andre forsøk 

Dette omfatter antallet dyr som er nødvendig for å bevare kolonier av genmodifiserte dyr fra etablerte linjer med en 

tilsiktet skadelig fenotype, og som har framvist smerte, lidelse, angst eller varige men som følge av den skadelige 

genotypen. Det tiltenkte formålet med å oppdrette linjen registreres ikke. 

Dette omfatter ikke dyr som er nødvendige for å utvikle en ny genmodifisert linje, og dyr som brukes i andre 

forsøk (til annet enn utvikling/oppdrett). 

10. Grunnforskningsstudier 

Onkologi 

Hjerte- og karsystemet, blodet og lymfesystemet 

Nervesystemet 

Åndedrettsorganene 

Mage- og tarmsystemet, herunder leveren 

Muskel- og skjelettsystemet 

Immunsystemet 

Det urogenitale system / forplantningssystemet 

Sanseorganer (hud, øyne og ører) 

Det endokrine system / stoffskifte 

Multisystemiske 

Etologi/dyreatferd/dyrebiologi 

Annet 

i) Onkologi 

 All forskning innen onkologi, uansett målsystem, skal tas med i denne kategorien. 

ii) Nervesystemet 

 Denne kategorien omfatter nevrovitenskap, det perifere eller sentrale nervesystemet og psykologi. 

iii) Sanseorganene (hud, øyne og ører) 

 Studier av nesen skal innrapporteres under «Åndedrettsorganene», og studier av tungen skal innrapporteres under 

«Mage- og tarmsystemet, herunder leveren». 

iv) Multisystemiske 

 Denne kategorien skal bare omfatte forskning der mer enn ett system er av primær interesse, for eksempel 

forskning på enkelte infeksjonssykdommer, og onkologi inngår ikke. 

v) Etologi/dyreatferd/dyrebiologi omfatter både dyr i naturen og dyr i fangenskap, der målet først og fremst er å lære 

mer om en bestemt art. 

vi) Annet 

 Forskning som ikke er knyttet til et organ/system oppført ovenfor, eller som ikke er organ-/systemspesifikk. 

vii) Merknader 

Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agens, vektorer og neoplasmer, dyr som brukes til annet 

biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av polyklonale antistoffer i forbindelse med translasjons-

forskning / anvendt forskning, men ikke til produksjon av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascites-metoden (som 

hører under kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), skal innrapporteres i de relevante 

feltene under kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». Formålet 

med studiene må fastlegges med nøyaktighet, ettersom oppføringer i begge kategorier i visse tilfeller er mulig, og 

bare hovedformålet skal innrapporteres.  
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11. Translasjonsforskning og anvendt forskning 

Kreft hos mennesker 

Infeksjonssykdommer hos mennesker 

Hjerte- og karsykdommer hos mennesker 

Nervøse og psykiske lidelser hos mennesker 

Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker 

Lidelser i mage- og tarmsystemet (herunder leveren) hos mennesker 

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet hos mennesker 

Forstyrrelser i immunsystemet hos mennesker 

Lidelser i urogenital- / forplantningssystemet hos mennesker 

Lidelser i sanseorganene (hud, øyne og ører) hos mennesker 

Lidelser i det endokrine system / stoffskiftet hos mennesker 

Andre lidelser hos mennesker 

Dyresykdommer og -lidelser 

Dyrevelferd 

Diagnostisering av sykdommer 

Plantesykdommer 

Ikke-regelverksbasert toksikologi og økotoksikologi 

i) All anvendt forskning på kreft hos mennesker og infeksjonssykdommer hos mennesker skal tas med uansett 

målsystem. 

ii) Enhver regelverksbasert bruk av dyr skal holdes utenfor, som for eksempel regelverksbaserte studier av 

kreftframkallende egenskaper. 

iii) Studier av sykdommer i nesen skal innrapporteres under «Lidelser i åndedrettsorganene hos mennesker», og studier 

av tungen skal innrapporteres under «Lidelser i mage- og tarmsystemet, herunder leveren, hos mennesker». 

iv) «Diagnostisering av sykdommer» omfatter dyr som brukes til direkte diagnostisering av sykdom, for eksempel rabies 

og botulisme, men ikke dem som omfattes av regelverksbasert bruk. 

v) «Ikke-regelverksbasert toksikologi» omfatter forskningsorientert toksikologi og undersøkelser med sikte på 

utarbeiding av en regelverksbasert søknad og utvikling av metoder. Denne kategorien omfatter ikke studier som 

kreves i forbindelse med regelverksbaserte søknader (forstudier og bestemmelse av MTD (høyeste tolererte dose)). 

vi) Dyrevelferd skal omfatte studier i henhold til artikkel 5 bokstav b) iii) i direktiv 2010/63/EU. 

vii) Merknader 

Dyr som brukes til produksjon og bevaring av smittsomme agens, vektorer og neoplasmer, dyr som brukes til annet 

biologisk materiale og dyr som brukes til produksjon av polyklonale antistoffer i forbindelse med translasjons-

forskning / anvendt forskning, men ikke til produksjon av monoklonale antistoffer ved hjelp av ascites-metoden (som 

hører under kategorien «Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type»), skal innrapporteres i de relevante 

feltene under kategoriene «Grunnforskningsstudier» eller «Translasjonsforskning og anvendt forskning». Formålet 

med studiene må fastlegges med nøyaktighet, ettersom oppføringer i begge kategorier i visse tilfeller er mulig, og 

bare hovedformålet skal innrapporteres. 

12. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon 

i) Bruk av dyr i forsøk som gjennomføres for å oppfylle lovfestede krav til produksjon av produkter/stoffer og til å 

bringe slike produkter/stoffer i omsetning og opprettholde dem på markedet, herunder sikkerhets- og risikovur-

deringer av næringsmidler og fôr. 

ii) Dette omfatter tester som utføres på produkter/stoffer som det ikke inngis en regelverksbasert søknad om (dvs. tester 

som utføres på produkter/stoffer som det var planlagt å inngi en regelverksbasert søknad om), som utvikleren i siste 

instans anser som uegnet for markedet, og som derfor ikke når siste trinn i utviklingsprosessen. 

iii) Denne kategorien omfatter også dyr som brukes i forbindelse med produksjonen av produkter dersom denne 

produksjonsprosessen krever regelverksbasert godkjenning (for eksempel skal dyr som brukes i produksjonen av 

serumbaserte legemidler, tas med i denne kategorien).  
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13. Regelverksbasert bruk og rutineproduksjon etter type 

Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse 

Tester for giftighet og andre sikkerhetstester, herunder farmakologi 

Rutineproduksjon 

i) Testing for å kartlegge virkning under utviklingen av nye legemidler inngår ikke her og skal innrapporteres under 

kategorien «Translasjonsforskning og anvendt forskning». 

ii) «Kvalitetskontroll» omfatter dyr som brukes i testing av renhet, stabilitet, virkning, styrke og andre parametrer for 

kvalitetskontroll av sluttproduktet og dets bestanddeler, og i alle kontroller som gjennomføres i løpet av produksjons-

prosessen med sikte på registrering, for å oppfylle andre nasjonale eller internasjonale regelverksbaserte krav, eller for 

å følge produsentens regler. Dette omfatter tester for å kartlegge pyrogen virkning. 

iii) Andre tester for å kartlegge virkning og toleranse: Tester for å kartlegge virkningen av biocider og pesticider omfattes 

av denne kategorien, det samme gjør tester for å kartlegge toleranse for tilsetningsstoffer i fôrvarer. 

iv) Giftighetstester og andre sikkerhetstester (herunder sikkerhetsvurdering av produkter og utstyr til humanmedisinske, 

odontologiske og veterinærmedisinske formål) omfatter studier som utføres på produkter eller stoffer for å bestemme 

om de kan forårsake farlige eller uønskede virkninger hos mennesker eller dyr ved tiltenkt eller feilaktig bruk, eller 

ved produksjonen, eller om de er potensielt eller faktisk miljøforurensende. 

v) «Rutineproduksjon» omfatter produksjon av monoklonale antistoffer (ved hjelp av ascites-metoden) og blod-

produkter, herunder polyklonale antisera ved hjelp av etablerte metoder. Dette omfatter ikke immunisering av dyr til 

produksjon av hybridomer, som skal registreres i relevant kategori under «Grunnforskning» eller «Anvendt 

forskning». 

14. Testing i henhold til lov 

Lovgivning om legemidler for mennesker 

Lovgivning om veterinærpreparater og restmengder av disse 

Lovgivning om medisinsk utstyr 

Lovgivning om industrikjemikalier 

Lovgivning om plantevernmidler 

Lovgivning om biocider 

Lovgivning om næringsmidler, herunder om materialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 

Lovgivning om fôr, herunder lovgivning om sikkerheten for måldyr, arbeidstakere og miljø 

Lovgivning om kosmetikk 

Annet 

i) Det lovgivningsmessige kravet skal angis i samsvar med tilsiktet primær bruk. 

ii) Vannkvalitet: For eksempel skal springvann innrapporteres under lovgivning om næringsmidler. 

15. Lovgivningsmessige krav 

Lovgivning som oppfyller EU-krav 

Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) 

Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater 

i) Denne kategorien gjør det mulig å fastslå nivået av harmonisering mellom ulike lovgivningsmessige krav. Den 

avgjørende faktoren er ikke hvem som ber om å få utført testen, men hvilken lovgivning som oppfylles, med 

prioritet for høyest mulig harmoniseringsnivå. 

ii) Når nasjonal lovgivning er basert på EUs regelverk, skal det bare velges lovgivning som oppfyller EU-kravene. 

iii) Lovgivning som oppfyller EU-kravene omfatter ethvert internasjonalt krav som også oppfyller EU-kravene (for 

eksempel testing i samsvar med retningslinjer fra ICH, VICH og OECD og monografier i Den europeiske farmakopé).  
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iv) Lovgivning som bare oppfyller nasjonale krav (i EU) skal velges bare når testen utføres for å oppfylle kravene i én 

eller flere medlemsstater, men ikke nødvendigvis i medlemsstaten der arbeidet utføres. Det finnes imidlertid ikke 

et tilsvarende krav i EU. 

v) Lovgivning som bare oppfyller krav i tredjestater skal velges bare når det ikke finnes noe tilsvarende krav om å 

gjennomføre testen for å oppfylle EU-kravene. 

16. Kvalitetskontroll (herunder testing av sikkerheten til og virkningen av partier) 

Testing av partiers sikkerhet 

Tester for å kartlegge pyrogen virkning 

Styrkebestemmelse av partier 

Andre kvalitetskontroller 

Testing av partiers sikkerhet omfatter ikke testing for å kartlegge pyrogen virkning. Dette innrapporteres under kategorien 

«Testing for å kartlegge pyrogen virkning». 

17. Tester for giftighet og andre sikkerhetstester etter type 

Metoder for testing av akutt giftighet (enkeltdose) (herunder grensetest) 

Hudirritasjon/-korrosjon 

Hudsensibilisering 

Øyeirritasjon/-korrosjon 

Giftighet ved gjentatt dosering 

Kreftframkallende egenskaper 

Genotoksisitet 

Reproduksjonstoksisitet 

Utviklingstoksisitet 

Nevrotoksisitet 

Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder) 

Farmakodynamikk (herunder sikkerhetsfarmakologi) 

Fototoksisitet 

Økotoksisitet 

Trygghetstester på næringsmiddel- og fôrområdet 

Sikkerhet for måldyr 

Annet 

i) Immuntoksikologiske studier skal høre under kategorien «Giftighet ved gjentatt dose». 

ii) Kinetikk (farmakokinetikk, toksikokinetikk, nedbryting av restmengder): Dersom toksikokinetikk utføres som en del 

av en regelverksbasert toksikologisk undersøkelse med gjentatt dosering, skal den innrapporteres under kategorien 

«Giftighet ved gjentatt dosering». 

iii) Sikkerhetstesting på næringsmiddel- og fôrområdet omfatter testing av drikkevann (herunder testing av sikkerheten 

for måldyr). 

iv) Sikkerhet for måldyr: Dette er testing som sikrer at et produkt til et bestemt dyr trygt kan brukes på den arten (men 

ikke testing av partiers sikkerhet, som hører under kvalitetskontroll). 

18. Metoder for testing av akutt og subakutt giftighet 

LD50, LC50 

Andre metoder som medfører død 

Metoder som ikke medfører død 

19. Giftighet ved gjentatt dosering 

< og 28 dager 

29-90 dager 

> 90 dager 
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20. Bruk av dyr til regulert produksjon etter produkttype 

Blodprodukter 

Monoklonale antistoffer 

Annet 

21. Økotoksisitet 

Akutt giftighet 

Kronisk giftighet 

Reproduksjonstoksisitet 

Endokrin aktivitet 

Bioakkumulering 

Annet 

C. MERKNADER FRA MEDLEMSSTATEN 

1.  Generelle opplysninger om nye tendenser som er observert siden forrige rapporteringsperiode. 

2.  Opplysninger om betydelig økt eller redusert bruk av forsøksdyr på et bestemt område, og en analyse av 

grunnene til dette. 

3.  Opplysninger om nye tendenser med hensyn til faktisk alvorlighetsgrad, og en analyse av grunnene til dette. 

4.  Særlige tiltak for å fremme prinsippet om erstatning, begrensning og forbedring, og den eventuelle innvirkningen 

dette har på statistikken. 

5.  En ytterligere oppdeling av kategorien «Annet» dersom en betydelig andel av bruken av dyr er innrapportert 

under denne kategorien. 

6.  Nærmere opplysninger om tilfeller der klassifiseringen «Høy grad» er overskredet, med eller uten god-

kjenning på forhånd, herunder arter, antall dyr, hvorvidt det ble gitt unntak på forhånd, nærmere opplysninger om 

bruken og grunnene til at klassifiseringen «Høy grad» ble overskredet. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/282 

av 20. februar 2015 

om endring av vedlegg VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til den 

utvidede undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i én generasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å redusere forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Ved utforming av forsøksmetodene bør 

det tas hensyn til prinsippene om erstatning, reduksjon og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EF(2), særlig når egnede validerte metoder som kan erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk, blir tilgjen-

gelige. Etter en slik ny vurdering skal rådsforordning (EF) nr. 440/2008(3) og vedleggene til forordning (EF)  

nr. 1907/2006 eventuelt endres for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. 

2) I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 skal det benyttes en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to 

generasjoner for å kartlegge kjemiske stoffers reproduksjonstoksisitet med henblikk på å oppfylle standard-

opplysningskravet i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordningen. Dessuten er det fastsatt i kolonne 2 i nr. 8.7.1 i vedlegg 

VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 at en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner kan benyttes til 

vurdering av tilfeller der det er alvorlig bekymring om potensialet for skadevirkninger på fruktbarhet eller utvikling. 

3) Den utvidede undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i én generasjon(4) (EOGRTS) er en ny forsøksmetode som er 

utviklet for å vurdere kjemiske stoffers reproduksjonstoksisitet. Denne metoden ble vedtatt av Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i juli 2011. EOGRTS er en modulær forsøksmetode der avl og vurdering av 

en andre filialgenerasjon (F2), forsøk for utviklingsnevrotoksisitet (DNT) og forsøk for utviklingsimmuntoksisitet (DIT) 

utgjør atskilte og uavhengige moduler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 21.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 45. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(4) OECD-testretningslinje 443. 

2020/EØS/18/27 
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4) EOGRTS anses å ha en rekke fordeler sammenlignet med undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner. 

Den innebærer vurdering av et større antall dyr i første filialgenerasjon (F1) og omfatter flere parametrer, og dermed 

økes sensitiviteten og den mengden opplysninger som kan framskaffes ved undersøkelsen. Ettersom avl av  

F2-generasjonen ikke inngår i den grunnleggende utformingen av undersøkelsen, oppnås det med denne utformingen 

dessuten en betydelig reduksjon av antall benyttede dyr. 

5) EOGRTS ble tatt inn i forordning (EF) nr. 440/2008 ved kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2014(1). Vedlegg IX og X 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør endres for å spesifisere hvordan den nye forsøksmetoden skal brukes i forbindelse 

med anvendelsen av forordning (EF) nr. 1907/2006. For dette formål ble det i 2011 nedsatt en undergruppe i 

Kommisjonens ekspertgruppe bestående av vedkommende myndigheter for REACH og for forordningene om klassifise-

ring og merking av kjemiske stoffer (heretter kalt «ekspertgruppen»). På grunnlag av ekspertgruppens vitenskapelige 

anbefalinger bør EOGRTS bli den foretrukne forsøksmetoden med henblikk på å oppfylle standardopplysningskravet 

fastsatt i kolonne 1 i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, i stedet for undersøkelsen av 

reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35). 

6) Standardopplysningskravet i vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør begrenses til den grunnleggende 

utformingen av EOGRTS. Dersom det er velbegrunnet, bør imidlertid registranten i særlige tilfeller kunne foreslå og 

Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) kunne kreve at også F2-generasjonen undersøkes, i tillegg til DNT- og  

DIT-kohorten. 

7) Det bør sikres at den undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet som gjennomføres i samsvar med nr. 8.7.3 i vedlegg IX 

og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, gir mulighet for en tilstrekkelig vurdering av mulige virkninger på fruktbar-

heten. Eksponeringstiden før paring og valget av dose bør være tilstrekkelig til å oppfylle kravene til risikovurdering, 

klassifisering og merking fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006 og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(2). 

8) Tatt i betraktning at de resterende vitenskapelige spørsmålene om verdien av F2-generasjonen bør avklares på grunnlag 

av empiriske data, og at de stoffene som potensielt utgjør den høyeste risikoen for forbrukere og yrkesbrukere, bør 

vurderes på grunnlag av en forsiktig tilnærming, bør krav om produksjon og vurdering av F2-generasjonen utløses for 

visse stoffer fra tilfelle til tilfelle. Ekspertgruppen anbefalte at et eksponeringsbasert kriterium, forbundet med bruk som 

fører til eksponering av forbrukere og yrkesbrukere, innføres i de relevante numrene i vedlegg IX og X til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. På grunnlag av bevis som tyder på at et stoff gir grunn til bekymring ut fra de tilgjengelige 

opplysningene om toksisitet og toksikokinetikk, bør det innføres ytterligere kriterier for ytterligere å optimalisere 

utvalget av stoffer som skal medføre krav om at F2-generasjonen produseres og undersøkes. 

9) Utviklingsnevrotoksisitet og utviklingsimmuntoksisitet anses som viktige og relevante kriterier for utviklingstoksisitet 

som kan undersøkes nærmere. Analyse av DNT- og DIT-kohorten medfører imidlertid betydelige tilleggskostnader samt 

tekniske og praktiske vansker for prøvingslaboratoriene. Det anses derfor hensiktsmessig at analysen av DIT- og  

DNT-kohorten, eller bare en av dem, omfattes av særskilte vitenskapelige kriterier basert på en bekymring om 

potensielle skadevirkninger. Det bør innføres særlige regler for tilpasning av opplysningskravet fastsatt i nr. 8.7.3 i 

vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, slik at det utløses et krav om forsøk for immuntoksisitet og 

nevrotoksisitet. Når de tilgjengelige opplysningene om et stoff gir særlig bekymring om nevrotoksisitet eller immun-

toksisitet, bør det være mulig å inkludere DNT- og DIT-kohorten, eller bare en av dem, og begrunne dette i hvert enkelt 

tilfelle. Bevis som underbygger en slik bekymring, kan være eksisterende opplysninger fra in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr, kjennskap til relevante mekanismer eller virkemåter hos selve stoffet eller eksisterende 

opplysninger om strukturelt beslektede stoffer. Dersom slik særlig bekymring er berettiget, bør registranten derfor være 

pålagt å foreslå og ECHA kunne kreve at DNT- og DIT-kohorten, eller bare en av dem, undersøkes. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 900/2014 av 15. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) for å tilpasse den til den tekniske utvikling (EUT L 247 av 21.8.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/507 

 

10) I henhold til nr. 8.7.3 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal det gjennomføres en undersøkelse av 

reproduksjonstoksisitet bare dersom det foreligger bekymring pga. tidligere påviste skadevirkninger på forplantnings-

organer eller -vev. I nevnte nummer er det fastsatt at slike opplysninger bare kan innhentes ved 28- og 90-dagers 

toksisitetsundersøkelser med gjentatt dose. Ettersom også kartleggingsundersøkelser for reproduksjonstoksisitet, f.eks. 

OECD-testretningslinje 421 eller 422, eller andre undersøkelser med gjentatt dose kan gi indikasjon på skadevirkning på 

relevante reproduksjonsparametrer, som kan gi berettiget grunn til å følge opp ved å utføre en EOGRTS, bør kolonne 1 i 

nr. 8.7.3 endres slik at det blir mulig å ta slike ytterligere undersøkelser i betraktning. 

11) For å unngå å legge en for stor byrde på markedsdeltakere som allerede kan ha foretatt undersøkelsene eller innhentet 

resultater fra en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner, og av hensyn til dyrevelferden, bør de 

utførlige sammendragene av slike undersøkelser som var igangsatt før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, anses 

som tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

12) Av hensyn til sammenhengen bør nr. 8.7.1 i kolonne 2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres slik at 

henvisningen til den undersøkelsen som kreves etter nr. 8.7.3 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006, endres fra 

undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner til EOGRTS. 

13) ECHA bør i nært samarbeid med medlemsstatene og berørte parter utarbeide ytterligere veiledning om anvendelsen av 

EOGRTS i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, herunder anvendelse av kriteriene for F2- og DNT/DIT-

kohorten. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det arbeid som utføres i OECD og i andre relevante 

forsknings- og ekspertgrupper. Dessuten bør ECHA ved fastsettelsen av frister for innlevering av dokumentasjon som er 

ajourført med resultater fra EOGRTS, ta behørig hensyn til tilgjengeligheten av denne undersøkelsen på markedet. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 20. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg 

VIII skal nr. 8.7.1 lyde: 

 «8.7.1.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det er fastslått at stoffet er genotoksisk kreftframkallende, og egnede 

risikohåndteringstiltak er iverksatt, eller 

— det er fastslått at stoffet er et stoff som skader arvestoffet i kjønnsceller, 

og egnede risikohåndteringstiltak er iverksatt, eller 

— relevant eksponering av mennesker kan utelukkes i samsvar med 

vedlegg XI avsnitt 3, eller 

— en undersøkelse av prenatal utviklingstoksisitet (vedlegg IX nr. 8.7.2) 

eller enten en utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én 

generasjon (B.56, OECD TG 443) (vedlegg IX nr. 8.7.3) eller en under-

søkelse i to generasjoner (B.35, OECD TG 416) er tilgjengelig. 

Dersom det er fastslått at et stoff har skadevirkninger på fruktbarheten og 

oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 

1A eller 1B, «Kan skade forplantningsevnen» (H360F), og de tilgjengelige 

data er tilstrekkelige til å foreta en fyllestgjørende risikovurdering, er det 

ikke nødvendig med ytterligere forsøk for fruktbarhet. Forsøk for 

utviklingstoksisitet må imidlertid vurderes. 

Dersom det er fastslått at et stoff kan forårsake utviklingstoksisitet og 

oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 

1A eller 1B, «Kan gi fosterskader» (H360D), og de tilgjengelige data er 

tilstrekkelige til å foreta en fyllestgjørende risikovurdering, er det ikke 

nødvendig med ytterligere forsøk for utviklingstoksisitet. Forsøk for 

virkninger på fruktbarheten må imidlertid vurderes. 

I tilfeller der det er alvorlig bekymring om potensialet for skadevirkninger 

på fruktbarhet eller utvikling, kan registranten i stedet for kartleggings-

undersøkelsen foreslå enten en utvidet undersøkelse av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon (vedlegg IX nr. 8.7.3) eller en undersøkelse av 

prenatal utviklingstoksisitet (vedlegg IX nr. 8.7.2), alt etter hva som er 

relevant.» 

2)  I kolonne 1 («Påkrevde standardopplysninger») og kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i 

tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg IX skal nr. 8.7.3 lyde: 

«8.7.3.  Utvidet undersøkelse av reproduk-

sjonstoksisitet i én generasjon (B.56 i 

kommisjonsforordningen om forsøks-

metoder som angitt i artikkel 13 nr. 3 

eller OECD 443), grunnleggende ut-

forming (kohort 1A og 1B uten utvi-

delse til å omfatte en F2-generasjon), én 

art, best egnede opptaksvei, idet det tas 

hensyn til mest sannsynlige ekspone-

ringsvei for mennesker, dersom de til-

gjengelige undersøkelsene med gjentatt 

dose (f.eks. 28- eller 90-dagersunder-

søkelser, OECD-kartleggingsunder-

søkelse 421 eller 422) tyder på 

skadevirkninger på forplantningsor-

ganer eller -vev eller gir grunn til andre 

bekymringer med hensyn til reproduk-

sjonstoksisitet. 

8.7.3.  En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

med utvidelse av kohort 1B til å omfatte F2-generasjonen skal 

foreslås av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 40 eller 41 dersom: 

a)  stoffet har bruksområder som medfører betydelig eksponering 

av forbrukere eller yrkesbrukere, idet det bl.a. tas hensyn til 

eksponering av forbrukere fra produkter, og 

b)  et av følgende vilkår er oppfylt: 

— stoffet viser kreftframkallende virkninger i forsøk med 

arvestoffskadelighet i somatiske celler in vivo som kan føre 

til at det blir klassifisert som arvestoffskadelig i kategori 2, 

eller 

— det er tegn på at den interne dosen av stoffet og/eller et av 

dets metabolitter først vil nå stabil tilstand i forsøksdyrene 

etter langvarig eksponering, eller 

— tilgjengelige in vivo-undersøkelser eller metoder uten bruk 

av dyr tyder på en eller flere relevante virkemåter knyttet til 

hormonforstyrrelser. 
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 En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

inkludert kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 

3 (utviklingsimmuntoksisitet) skal foreslås av registranten eller 

kan kreves av Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

det foreligger særlig bekymring om (utviklingsmessig) nevrotoksi-

sitet eller (utviklingsmessig) immuntoksisitet som er begrunnet 

med et av følgende forhold: 

— eksisterende opplysninger som gjelder selve stoffet, og som 

stammer fra relevante tilgjengelige in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr (f.eks. anomalier i sentralnerve-

systemet, bevis på skadevirkninger på nervesystemet eller 

immunsystemet i forsøk med voksne dyr eller dyr som er 

eksponert prenatalt), eller 

— særlige mekanismer/virkemåter hos stoffet som har tilknyt-

ning til (utviklingsmessig) nevrotoksisitet og/eller (utviklings-

messig) immuntoksisitet (f.eks. kolinesterasehemming eller 

relevante endringer i nivåene av skjoldbruskkjertelhormoner 

knyttet til skadevirkninger), eller 

— eksisterende opplysninger om virkninger av stoffer som er 

strukturelt analoge med det stoffet som undersøkes, og som 

tyder på slike virkninger eller mekanismer/virkemåter. 

For å avklare bekymringen med hensyn til utviklingstoksisitet kan 

andre undersøkelser av utviklingsnevrotoksisitet og/eller ut-

viklingsimmuntoksisitet foreslås av registranten i stedet for kohort 

2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 3 (utviklingsim-

muntoksisitet) av den utvidede undersøkelsen av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon. 

Undersøkelser av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35, 

OECD TG 416) som ble igangsatt før 13. mars 2015, skal anses 

tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet. 

Undersøkelsen skal foretas på én art. Behovet for å foreta en 

undersøkelse i dette mengdeintervallet eller det neste på ytterligere 

en stamme eller ytterligere en art kan vurderes, og en beslutning bør 

baseres på resultatet av det første forsøket og alle relevante 

tilgjengelige data. 

3)  I kolonne 1 («Påkrevde standardopplysninger») og kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i 

tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg X skal nr. 8.7.3 lyde: 

«8.7.3.  Utvidet undersøkelse av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon (B.56 i kommi-

sjonsforordningen om forsøksmetoder 

som angitt i artikkel 13 nr. 3 eller OECD 

443), grunnleggende utforming (kohort 

1A og 1B uten utvidelse til å omfatte en 

F2-generasjon), én art, best egnede 

opptaksvei, idet det tas hensyn til mest 

sannsynlige eksponeringsvei for mennes-

ker, med mindre dette allerede er en del 

av kravene i vedlegg IX. 

8.7.3.  En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én genera-

sjon med utvidelse av kohort 1B til å omfatte F2-generasjonen 

skal foreslås av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar 

med artikkel 40 eller 41 dersom: 

a)  stoffet har bruksområder som medfører betydelig ekspo-

nering av forbrukere eller yrkesbrukere, idet det bl.a. tas 

hensyn til eksponering av forbrukere fra produkter, og 

b)  et av følgende vilkår er oppfylt: 

— stoffet viser kreftframkallende virkninger i forsøk med 

arvestoffskadelighet i somatiske celler in vivo som kan 

føre til at det blir klassifisert som arvestoffskadelig i 

kategori 2, eller 

— det er tegn på at den interne dosen av stoffet og/eller et av 

dets metabolitter først vil nå stabil tilstand i forsøksdyrene 

etter langvarig eksponering, eller 

— tilgjengelige in vivo-undersøkelser eller metoder uten 

bruk av dyr tyder på en eller flere relevante virkemåter 

knyttet til hormonforstyrrelser. 
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 En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

inkludert kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 

3 (utviklingsimmuntoksisitet) skal foreslås av registranten eller kan 

kreves av Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom det 

foreligger særlig bekymring om (utviklingsmessig) nevrotoksisitet 

eller (utviklingsmessig) immuntoksisitet som er begrunnet med et 

av følgende forhold: 

— eksisterende opplysninger som gjelder selve stoffet, og som 

stammer fra relevante tilgjengelige in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr (f.eks. anomalier i sentralnerve-

systemet, bevis på skadevirkninger på nervesystemet eller 

immunsystemet i forsøk med voksne dyr eller dyr som er 

eksponert prenatalt), eller 

— særlige mekanismer/virkemåter hos stoffet som har tilknytning 

til (utviklingsmessig) nevrotoksisitet og/eller (utviklings-

messig) immuntoksisitet (f.eks. kolinesterasehemming eller 

relevante endringer i nivåene av skjoldbruskkjertelhormoner 

knyttet til skadevirkninger), eller 

— eksisterende opplysninger om virkninger av stoffer som er 

strukturelt analoge med det stoffet som undersøkes, og som 

tyder på slike virkninger eller mekanismer/virkemåter. 

For å avklare bekymringen med hensyn til utviklingstoksisitet kan 

andre undersøkelser av utviklingsnevrotoksisitet og/eller 

utviklingsimmuntoksisitet foreslås av registranten i stedet for 

kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 3 (ut-

viklingsimmuntoksisitet) av den utvidede undersøkelsen av 

reproduksjonstoksisitet i én generasjon. 

Undersøkelser av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35, 

OECD TG 416) som ble igangsatt før 13. mars 2015, skal anses 

tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/491 

av 23. mars 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 605/2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring 

av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 37 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger:  

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014(2), som ble vedtatt 5. juni 2014, er det fastsatt nye eller ajourførte 

bestemmelser for harmonisert klassifisering og merking av en rekke stoffer, som får anvendelse fra 1. april 2015. På 

grunn av forsinkelser i vedtakelsen av nevnte forordning er overgangsperioden fram til forordning (EU) nr. 605/2014 får 

anvendelse betydelig kortere enn overgangsperiodene for tidligere tilpasninger til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling. Ti måneder framstår som utilstrekkelig for at markedsdeltakerne skal kunne tilpasse seg de nye reglene, 

hvorav noen berører kjemikalier som brukes i stor utstrekning. For å oppnå en overgangsperiode som er i tråd med 

praksis ved tidligere tilpasninger av forordning (EF) nr. 1272/2008 til den tekniske utvikling, bør anvendelsesdatoen 

derfor utsettes. 

1) For å sikre at markedsdeltakere så raskt som mulig skal kunne dra nytte av at datoen for den obligatoriske anvendelsen 

utsettes, er det nødvendig at denne forordning trer i kraft så snart som mulig etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende. 

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 3 i forordning (EU) nr. 605/2014 skal nr. 3 lyde: 

«3. Artikkel 1 nr. 3 får anvendelse fra 1. januar 2016.» 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 46. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s.1.  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og 

for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT L 167 av 6.6.2014, s. 36). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om opp-

heving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1)  

2020/EØS/18/28 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/411 

av 11. mars 2015 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til kationiske polymere bindemidler 

med kvaternære ammoniumforbindelser som blandes i maling og andre overflatebehandlingsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 anmodet Nederland 30. oktober 2013 Kommisjonen om å 

beslutte om en serie produkter (kationiske polymere bindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser) som bringes i 

omsetning med sikte på å blandes i maling og andre overflatebehandlingsmidler (heretter kalt «maling») for å gi 

malingen den egenskap at den dreper skadelige og sykdomsframkallende mikroorganismer på malingens tørkede 

overflate, er biocidprodukter som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) første strekpunkt i nevnte forordning, og om 

malingen selv skal anses som biocidprodukter. 

2) Ifølge opplysningene fra selskapet som bringer produktene i omsetning (heretter kalt «selskapet»), består disse 

produktene av polymerer som er modifisert med kvaternære ammoniumgrupper. Hvilken polymer som brukes, varierer 

fra produkt til produkt etter malingsprodusentenes ønske. Produktene i seg selv har ingen antimikrobiell virkning. 

Selskapet selger disse produktene til malingsprodusenter, som så blander dem med andre polymerer som brukes i 

malingsproduksjon, og en herder, slik at alle polymerene kryssbindes. De kryssbundne polymerene danner en kationisk 

overflate på den tørkede malingen som gir den antimikrobielle virkningen. 

3) Etter en første rekke med drøftelser med sakkyndige fra medlemsstatene ba Kommisjonen 2. februar 2014 om en 

uttalelse fra Det europeiske kjemikaliebyrå i samsvar med artikkel 75 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012 

om hvorvidt selskapets produkter bidrar til de antimikrobielle egenskapene hos maling som de kan bli blandet i, 

hvorvidt disse egenskapene skyldes virkningen av et aktivt stoff, og i så fall hvilket aktivt stoff det dreier seg om. 

4) Uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrå ble avgitt 9. april 2014 av Komiteen for biocidprodukter. 

5) Ifølge denne uttalelsen involverer den aktuelle virkemåten et aktivt stoff, ettersom den bygger på et stoff, som definert i 

artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2), som har en virkning på skadelige organismer.  

6) Det aktive stoffet dannes i malingen det blandes i, ved en kjemisk reaksjon mellom tre bestanddeler: det kationske 

polymere bindemiddelet med kvaternære ammoniumgrupper, variabel kjedelengde og en funksjonsgruppe, en polymer 

dispersjon med samme funksjonsgruppe som det kationiske polymere bindemiddelet, og en polymer herder som 

kryssbinder de polymere bestanddelene nevnt ovenfor. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 47. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/18/29 
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7) Ifølge uttalelsen bygger dessuten det aktive stoffets virkemåte på elektrostatisk tiltrekning som fører til at fysiologiske 

og biokjemiske mekanismer (f.eks. systemer for overføring av bakterielle signaler) endres, og til at målorganismene dør. 

Virkemåten kan derfor ikke anses å være rent fysisk eller mekanisk. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 er det en biocidvirkning å ødelegge, avskrekke, 

uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer. 

9) De kationiske polymere bindemidlene er ikke beregnet på å ha en biocidvirkning i den form selskapet leverer dem til 

malingsprodusentene, og samsvarer derfor ikke med definisjonen av et biocidprodukt. 

10) Maling som inneholder disse produktene, er blandinger som i den form malingsprodusentene leverer dem til sine 

kunder, danner et aktivt stoff og er beregnet på å ha en biocidvirkning på annen måte enn ved rent fysisk eller mekanisk 

påvirkning, og samsvarer derfor med definisjonen av et biocidprodukt.  

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Kationiske polymere bindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser som bringes i omsetning beregnet på å blandes i 

maling og andre overflatebehandlingsmidler (heretter kalt «maling») av malingsprodusenter med sikte på gi malingen en 

biocidvirkning, skal ikke anses som biocidprodukter. 

Maling som malingsprodusenter blander polymere kationiske bindemidler med kvaternære ammoniumforbindelser i med sikte 

på å gi malingen en biocidvirkning, skal anses som biocidprodukter. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/416 

av 12. mars 2015 

om godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Det forente kongerike  

29. mars 2012 en søknad om oppføring av det aktive stoffet dinotefuran i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype  

18, fuglebekjempelsesmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv.  

2) Dinotefuran fantes ikke på markedet som aktivt stoff i biocidprodukter 14. mai 2000.  

3) Det forente kongerike framla en vurderingsrapport for Det europeiske kjemikaliebyrå sammen med sine anbefalinger 

15. oktober 2013, i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder dinotefuran, forventes å oppfylle kravene fastsatt 

i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt.  

6) Det framgår også av uttalelsen at dinotefuran har egenskaper som gjør stoffet svært persistent (vP) og giftig (T) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). 

Dinotefuran bør derfor anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning 

528/2012 ved godkjenning av produkter i samsvar med artikkel 23 i nevnte forordning. 

7) Dinotefuran bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt.  

8) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Ettersom vilkårene i artikkel 90 nr. 2 første ledd i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er oppfylt, bør bestemmelsene i 

nevnte forordning gjelde. Dinotefuran bør godkjennes for en periode på høyst sju år i samsvar med forordningens 

artikkel 10 nr. 4. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dinotefuran godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt 

i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 47. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om opp-

heving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/18/30 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

Dinotefuran IUPAC-betegnelse:  

(RS)-1-metyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-

furylmetyl)guanidin 

EF-nr.: Ikke tilgjengelig 

CAS-nr.: 165252-70-0 

991 g/kg 1. juni 2015 31. mai 2022 18 Dinotefuran anses som et stoff som bør erstattes i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til ekspo-

nering, risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes 

av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på 

unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på 

følgende vilkår: 

Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organi-

satoriske tiltak for industrielle brukere eller yrkesbru-

kere. Dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter, skal det brukes egnet 

personlig verneutstyr. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/417 

av 12. mars 2015 

om godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på mar-

kedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal 

vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012. Denne listen omfatter Bacillus sphaericus. 

2) Bacillus sphaericus er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter 

av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Ut fra de opplysningene som var inngitt som grunnlag for vurderingen, var det bare mulig å konkludere når det gjaldt en 

bestemt form av Bacillus sphaericus, nemlig Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743. 

Vurderingen gjorde det ikke mulig å trekke konklusjoner om andre stoffer som faller inn under definisjonen av Bacillus 

sphaericus på ovennevnte liste over aktive stoffer i forordning (EF) nr. 1062/2014. Denne godkjenningen bør derfor 

omfatte bare Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743. 

4) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 9. januar 2009, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/ 

2007(3). 

5) Komiteen for biocidprodukter avga 19. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

6) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, 

stamme ABTS1743, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(4), 

forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt.  

7) Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 

18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt.  

8) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at de berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 47. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2020/EØS/18/31 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG  

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

Bacillus sphaericus 

2362 serotype 

H5a5b, stamme 

ABTS1743 

Ikke relevant Ingen relevante urenheter 1. juli 2016 30. juni 2026 18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risiko-

vurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisa-

toriske tiltak for yrkesbrukere. Dersom eksponeringen 

ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, 

skal det brukes egnet personlig verneutstyr. 

2) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(3) 

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/ 

2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensikts-

messige risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende 

grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring 

av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/521 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/419 

av 12. mars 2015 

om godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal 

vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012. Denne listen omfatter tolylfluanid. 

2) Tolylfluanid er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter av type 

21, grohemmende midler, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 18. september 2012, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(3). 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 21 som inneholder tolylfluanid, forventes å oppfylle kravene fastsatt 

i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(4), forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt.  

6) Likevel er det nødvendig å få en ytterligere bekreftelse på at risikoen ved bruk av grohemmende midler er akseptabel, 

og at de foreslåtte risikoreduserende tiltakene er hensiktsmessige. For at det ved fornying av godkjenninger av eksis-

terende aktive stoffer i grohemmende midler skal være lettere å undersøke og sammenligne risikoen og fordelene ved 

disse stoffene og de risikoreduserende tiltakene som anvendes, bør utløpsdatoen for godkjenningen av stoffene være den 

samme. 

7) Tolylfluanid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt.  

8) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at de berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 47. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2020/EØS/18/32 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tolylfluanid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt 

i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG  

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

Tolylfluanid IUPAC-betegnelse:  

N-(diklorfluorometyltio)-N’,N’-

dimetyl-N-p-tolylsulfamid 

EF-nr.: 211-986-9 

CAS-nr.: 731-27-1 

960 g/kg 1. juli 2016 31. desember 

2025 

21 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke 

er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Dersom produkter som inneholder tolylfluanid, senere godkjennes for bruk 

av ikke-yrkesbrukere, skal personer som gjør produkter som inneholder 

tolylfluanid, tilgjengelige på markedet for ikke-yrkesbrukere, sørge for at 

produktene leveres med egnede hansker. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende vilkår: 

1) Produkter som inneholder tolylfluanid, skal ikke godkjennes for eller 

brukes til å bekjempe vekst og avleiring av organismer på fartøyer som 

brukes i ferskvann. 

2) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Dersom eksponeringen ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal det brukes egnet 

personlig verneutstyr. 

3) Det skal framgå av etiketter og eventuelle bruksanvisninger at barn skal 

holdes på avstand til de behandlede overflatene er tørre. 

4) Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at påføring samt vedlikeholds- og reparasjons-

arbeider skal foregå innenfor et lukket område, på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag med spillbeskyttelse eller på jord dekket med et 

ugjennomtrengelig materiale, for å unngå spill og minske utslipp til 

miljøet, og at eventuelt spill eller avfall som inneholder tolylfluanid, 

skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling. 

5) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(3) 

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(4) vurde-

res, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende 

tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår(2) 

      For behandlede varer gjelder følgende vilkår:  

Dersom en vare er behandlet med ett eller flere biocidprodukter som 

inneholder tolylfluanid, eller med hensikt er tilsatt eller flere slike produkter, 

og dersom det er nødvendig ut fra muligheten for hudkontakt eller frigivelse 

av tolylfluanid ved normale bruksvilkår, skal den som har ansvar for å 

bringe den behandlede varen i omsetning, sikre at etiketten inneholder 

opplysninger om risikoen for hudsensibilisering samt opplysningene nevnt i 

artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/ 

environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring 

av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/525 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/306 

av 26. februar 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantefarmasøytiske produkter og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet Isaria fumosorosea stamme Apopka 97, tidligere kalt « Paecilomyces 

fumosoroseus Apopka stamme 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874 », som oppført i del A i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 i vedlegg I til rådsdirek-

tiv 91/414/EØF(3) i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte 

artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010, 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framlagt den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen 

3. juni 2013. 

5) Myndigheten har formidlet den fornyede vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapport 

tilgjengelig for allmennheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 27.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 49. 

(1) EFT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

2020/EØS/18/33 
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6) 28. april 2014(1) meddelte Myndigheten Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 

kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

utkastet til sammenfattende rapport om Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 12. desember 2014. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel at godkjennings-

kriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt. 

8) Kommisjonen anså videre at Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 er ikke et stoff som skaper 

bekymring, og oppfyller vilkårene i punkt 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Isaria fumosorosea stamme 

Apopka 97 er en mikroorganisme som ifølge den rapporterende medlemsstats og Myndighetens vurdering, og idet det 

tas hensyn til de påtenkte bruksområdene, forventes å innbære en lav risiko for mennesker, dyr og for miljøet. For det 

første er det ikke påvist noen mykotoksiner, og stoffene som stammen produserer, er klart identifiserte og utgjør ingen 

toksikoligisk risiko. Derfor anses risikoen for brukere, arbeidere, forbrukere og miljøet å være lav. For det andre har 

stammen lav levedyktighet i et vannmiljø og er ikke knyttet til noen kjente patogener hos fisk eller dafnier. Derfor anses 

risikoen lav for vanndyr som ikke er målarter. Endelig vil det når det tas hensyn til de påtenkte bruksområdene ikke bli 

frigitt konsentrerte mengder av mikroorganismene i avløpsvannet, og dette innebærer en lav risiko for biologiske 

metoder i renseanlegg. 

9) Godkjenningen av Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 bør derfor fornyes, og stoffet bør inntas i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 som et aktivt stoff med lav risiko. 

10) I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal risikostoffer angis separat i forordningen nevnt i 

artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Det bør derfor tilføyes en del D i vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011. Nevnte forordning bør derfor endres. 

11) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet Isaria fumosorosea 

stamme Apopka 97. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet Isaria fumosorosea stamme Apopka 97, som oppført i vedlegg I, fornyes som på de vilkår 

som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1. I artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 skal annet ledd lyde: 

«De aktive stoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del B i vedlegget til denne 

forordning. Basisstoffene som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del C i vedlegget til denne 

forordning. De aktive stoffene med lav risiko som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, er angitt i del D i 

vedlegget til denne forordning. 

2. Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal (2014), 12(5): 3679. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Isaria fumosorosea stamme 

Apopka 97 

Deponert i American Type 

Culture Collection (ATCC) 

under navnet Paecilomyces 

fumosoroseus Apopka ATCC 

20874 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1 , 0  ×  1 0 8  K D E 

Høyeste konsentrasjon: 

2 , 5  ×  1 0 9  K D E 

1. januar 2016 31. desember 2030 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Isaria fumosorosea stamme Apopka 97, særlig tillegg I og II til 

denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 12. desember 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke 

på at Isaria fumosorosea stamme Apopka 97 anses som 

potensielt sensibiliserende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under framstillings-

prosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår posten for Isaria fumosorosea stamme Apopka 97. 

2) Ny del D skal lyde: 

« DEL D 

Aktive stoffer med lav risiko » 

Alminnelige bestemmelser som gjelder alle stoffer oppført i denne del: Kommisjonen skal sørge for at alle sammenfattende rapporter (med unntak av opplysninger som er fortrolige i henhold til 

artikkel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009) er tilgjengelige for innsyn fra berørte parter, eller stille dem til rådighet for disse på anmodning. 

 Vanlig navn, identifikasjonsnummer IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

1 Isaria fumosorosea stamme 

Apopka 97 

Deponert i American Type Culture 

Collection (ATCC) under navnet 

Paecilomyces fumosoroseus 

Apopka ATCC 20874 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1,0 × 108 KDE 

Høyeste konsentrasjon: 

2,5 × 109 KDE 

1. januar 2016 31. desember 2030 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det 

tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om Isaria fumosorosea stamme Apopka 97, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

12. desember 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere, med tanke på at Isaria fumosorosea stamme 

Apopka 97 anses som potensielt sensibiliserende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under framstillings-

prosessen.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/307 

av 26. februar 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet triklopyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler 

og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2006/74/EF(2) ble triklopyr oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3), 

på det vilkår at de berørte medlemsstatene skulle sikre at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av triklopyr i 

nevnte vedlegg, framla ytterligere bekreftende opplysninger om risikovurderingen for akutt og langsiktig eksponering av 

fugler og pattedyr samt av vannorganismer for metabolitten 6-kloro-2-pyridinol. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses som godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Melderen framla innen tidsfristen tilleggsopplysninger for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr samt for 

vannorganismer for den rapporterende medlemsstaten Irland. 

4) Irland vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 25. januar 2011 og  

22. november 2013 sin vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i form av to tilføyelser til utkastet til vurderingsrapport 

5) Kommisjonen anså at tilleggsopplysningene framlagt av søkeren påviste at en uakseptabel risiko for fugler og pattedyr ikke 

kunne utlukkes med mindre ytterligere restriksjoner innføres. 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om triklopyr. 

7) På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt av melderen, anså Kommisjonen at kravet om ytterligere 

bekreftende opplysninger ikke var oppfylt, og at en høy risiko for fugler og pattedyr ikke kunne utelukkes med mindre 

ytterligere restriksjoner innføres. 

8) Det bekreftes at det aktive stoffet triklopyr skal anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For i størst 

mulig grad å redusere eksponeringen av fugler og pattedyr, bør bruksvilkårene for dette aktive stoffet endres, særlig ved å 

begrense bruken av det. 

9) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triklopyr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 27.2.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 49. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/74/EF av 21. august 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av diklorprop-P, 

metkonazol, pyrimetanil og triklopyr som aktive stoffer (EUT L 235 av 30.8.2006, s. 17). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2020/EØS/18/34 
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11) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder triklopyr, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen 

for denne forordning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triklopyr som aktivt stoff, innen 19. september 2015. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. september 2016. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I rad 136 om triklopyr i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige bestemmel-

ser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates. Bare en samlet bruk på høyst 480 g aktivt stoff per hektar skal godkjennes. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om triklopyr, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 12. desember 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

– rette særlig oppmerksomhet mot vern av grunnvannet under sårbare forhold. Godkjenningsvilkårene bør omfatte 

risikoreduserende tiltak, og det bør om nødvendig innføres overvåkingsprogrammer for sårbare områder, 

– rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av egnet 

personlig verneutstyr, 

– rette særlig oppmerksomhet mot vern av fugler, pattedyr, vannorganismer og leddyr utenfor målgruppen. Godkjennings-

vilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/308 

av 26. februar 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) 

ved kommisjonsdirektiv 2008/127/EC(3)etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 2229/2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet som 

godkjent i henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 18. desember 2013 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til 

sammenfattende rapport om ekstrakt av Melaleuca(6). Myndigheten har underrettet melderen om sitt synspunkt på 

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl isobutyrat. 

3) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om Z,Z,Z,Z-

7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl isobutyrat. Utkastet til sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og ferdigstilt  

12. desember 2014 i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-

ylisobutyrat. 

4) Det bekreftes at det aktive stoffet Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat skal anses som godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre vilkårene for godkjenning av Z,Z,Z,Z,Z-

7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 27.2.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 49. 

(1) EFT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om gjennomføringen av fjerde 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doco-satetraen-1-yl isobutyrate. 

EFSA Journal 2014; 12(2):3525. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2020/EØS/18/35 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 259 om det aktive stoffet Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat lyde: 

Nummer 
Vanlig navn,identifikasjons-

nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«259 Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-do-

kosatetraen-1-ylisobutyrat 

CAS-nr. 135459-81-3 

CIPAC: 973 

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dokosatetraen-1-

ylisobutyrat 

≥ 90 % 1. september 2009 31. august 2019 DEL A 

Bare bruk som lokkestoff kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om (Z,Z,Z,Z)-

7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat (SANCO/2650/2008), 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmiddel og fôr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om: 

1) spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det framstilles 

kommersielt, herunder opplysninger om relevansen til 

urenhetene, 

2) risikoen for brukerne, arbeidstakerne og personer i nærheten, 

3) stoffets skjebne og atferd i miljøet, 

4) risikovurderingen for leddyrarter utenfor målgruppen. 

Melderen skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-

ten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 30. juni 2015 og 

opplysningene angitt i nr. 2, 3 og 4 innen 31. desember 2016.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/404 

av 11. mars 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, 

folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.  

2) Godkjenningene av de aktive stoffene kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, 

metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb utløper 30. september 2017, og godkjenningen av 

beflubutamid utløper 30. november 2017. Det er inngitt søknader om fornyelse av godkjenningene av disse aktive 

stoffene. Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) får anvendelse på 

disse aktive stoffene, må søkerne få tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten for fornyelse i samsvar med 

nevnte forordning. Som følge av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse aktive stoffene vil utløpe før det er 

truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge godkjenningsperiodene.  

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 51. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nød-

vendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2020/EØS/18/36 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 145 om kaptan endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

2) I rad 146 om folpet endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

3) I rad 147 om formetanat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

4) I rad 148 om metiokarb endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

5) I rad 149 om dimetoat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

6) I rad 150 om dimetomorf endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

7) I rad 151 om glufosinat endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

8) I rad 152 om metribuzin endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

9) I rad 153 om fosmet endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

10) I rad 154 om propamokarb endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

11) I rad 155 om etoprofos endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til «31. juli 

2018». 

12) I rad 156 om pirimifos-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til 

«31. juli 2018». 

13) I rad 157 om fipronil endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. september 2017» til  

«31. juli 2018». 

14) I rad 158 om beflubutamid endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «30. november 2017» til  

«31. juli 2018». 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/418 

av 12. mars 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommi-

sjonsdirektiv 2008/127/EF(3) etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24b i kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/ 

2004(4). Etter at direktiv 91/414/EØF ble erstattet med forordning (EF) nr. 1107/2009, anses dette stoffet som godkjent i 

henhold til nevnte forordning og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(5). 

2) I samsvar med artikkel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 framla Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 18. desember 2013 sitt synspunkt for Kommisjonen på utkastet til sammen-

fattende rapport om Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat(6). Myndigheten har underrettet melderen om sitt synspunkt på 

Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat.  

3) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge merknader til utkastet til sammenfattende rapport om Z-13-

heksadecen-11-yn-1-ylacetat. Utkastet til sammenfattende rapport og Myndighetens synspunkt ble gjennomgått av med-

lemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og ferdigstilt 12. desember 2014 

i form av Kommisjonens sammenfattende rapport om Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat. 

4) Det bekreftes at det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat skal anses som godkjent i henhold til forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

5) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 6 og på bak-

grunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig å endre vilkårene for godkjenning av Z-13-heks-

adecen-11-yn-1-ylacetat. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 51. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2229/2004 av 3. desember 2004 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av 

fjerde trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 379 av 24.12.2004, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate.» EFSA 

Journal 2014; 12(12):3526. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2020/EØS/18/37 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars. 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 258 om det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«258 Z-13-heksadecen-11-yn-1-

ylacetat  

CAS-nr. 78617-58-0  

CIPAC-nr. 974 

Z-13-heksadecen-11-yn-1-

ylacetat 

≥ 75 % 1. september 2009 31. august 2019 DEL A  

Bare bruk som lokkestoff kan tillates.  

DEL B  

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om Z-13-heksadecen-11-yn-

1-ylacetat (SANCO/2649/2008), særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmiddel og 

fôr.  

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Melderen skal framlegge bekreftende opplysninger om:  

1) spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det framstilles 

kommersielt, herunder opplysninger om eventuelle relevante 

urenheter,  

2) risikoen for brukerne, arbeidstakerne og personer i nærheten, 

3) stoffets skjebne og atferd i miljøet, 

4) risikovurdering for leddyr utenfor målgruppen. 

Melderen skal overfor Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-

ten framlegge opplysningene angitt i nr. 1 innen 30. juni 2015 og 

opplysningene angitt i nr. 2, 3 og 4 innen 31. desember 2016.» 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/559 

av 9. april 2015 

om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sine ajour-

førte versjoner. 

1) En rekke endringer av de internasjonale konvensjoner og gjeldende prøvingsstandarder har trådt i kraft siden den seneste 

rettsakten om endring av direktiv 96/98/EF ble vedtatt. Disse endringene bør innarbeides i direktiv 96/98/EF. 

2) I samme tidsrom har Den internasjonale sjøfartsorganisasjon og de europeiske standardiseringsorganisasjoner også 

vedtatt standarder, herunder detaljerte prøvingsstandarder, for en del av utstyret som er oppført i vedlegg A.2 til direktiv 

96/98/EF, eller som selv om det ikke er oppført der, anses relevant for nevnte direktivs formål. Dette utstyret bør derfor 

tas med i vedlegg A.1 eller overføres fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1. 

3) Direktiv 96/98/EF bør derfor endres. 

4) Det er rimelig å tillate at utstyr som nylig er blitt underlagt harmoniserte krav i henhold til dette direktiv, og som er 

framstilt før utløpet av fristen for gjennomføring av dette direktiv, bringes i omsetning og plasseres om bord på felles-

skapsskip i en overgangsperiode. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 10.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 53. 

(1) EFT L 46 av 17.2.1996, s. 25. 

2020/EØS/18/38 
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Artikkel 2 

Utstyr som i kolonne 1 i vedlegg A.1 er oppført som overført fra vedlegg A.2, og som er framstilt før 30. april 2016 i samsvar 

med de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede var i kraft på en medlemsstats territorium før denne datoen, kan 

bringes i omsetning og plasseres om bord på fellesskapsskip til 30. april 2018. 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 30. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

   



Nr. 18/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder SOLAS med endringer. 

Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under samme 

betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en stiplet linje. I forbindelse med sertifisering skal 

eventuelt bare den relevante produktvarianten velges (eksempel: A.1/3.3). 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 

ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet.  

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer. 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 
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VEDLEGG A.1: 

UTSTYR SOM DET ALLEREDE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER 

Merknader som gjelder hele vedlegg A.1 

a)  Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale konven-

sjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene et visst antall bestemmelser som skal etterprøves ved type-

prøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B. 

b)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2013/52/EU(1) kan komme til anvendelse. (Niende endring av vedlegg A til 

skipsutstyrsdirektivet.) 

c)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2014/93/EU(2) kan komme til anvendelse. (Tiende endring av vedlegg A til 

skipsutstyrsdirektivet.) 

d)  Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene 

til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene. 

e)  Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det mulig å 

bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og samsvars-

erklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den. 

f)  Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved prøvingen skal 

oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor tilstrekkelig for å 

godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt skilletegn (komma), 

gjelder derimot alle standardene som er nevnt. 

g)  Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene. 

1.  Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i 

kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/1.1 Livbøyer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

  

  

(1) EUT L 304 av 14.11.2013, s. 1. 

(2) EUT L 220 av 25.7.2014, s. 1. 
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A.1/1.2 Markeringslys for 

redningsutstyr: 

a)  for rednings-

farkoster og 

mann-overbord-

båter, 

b)  for livbøyer, 

c)  for rednings-

vester. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) II, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.3 Selvvirkende røyk-

signaler for livbøyer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.4 Redningsvester — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1470. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.5 Redningsdrakter og 

vernedrakter som er 

utformet for bruk 

MED redningsvest: 

a)  redningsdrakt 

uten egen 

isolasjon, 

b)  redningsdrakt 

med egen 

isolasjon, 

c)  vernedrakter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046.  

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.6 Redningsdrakter og 

vernedrakter som er 

utformet for bruk 

UTEN rednings-

vest: 

a)  redningsdrakt 

uten egen 

isolasjon, 

b)  redningsdrakt 

med egen 

isolasjon, 

c)  vernedrakter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.7 Varmebeskyttel-

sesutstyr 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046.  

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.8 Fallskjermlys 

(pyrotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/6, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.9 Håndbluss 

(pyrotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.10 Flytende røyk-

signaler (py-

rotekniske) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, III. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.11 Linekastingsap-

parater 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/18, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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   — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VII, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

  

A.1/1.12 Oppblåsbare 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

— IMO-res. MSC.81(70). 

Og for lengre serviceinter-

valler: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1328. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.13 Stive redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.14 Redningsflåter som 

retter seg opp 

automatisk 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

— IMO-res. MSC.81(70). 

Og for lengre serviceinter-

valler: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1328. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.15 Overdekkede 

vendbare 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.81(70). 

Og for lengre serviceinter-

valler: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1328. 

B + D 

B + E 

B + F 
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   — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

  

A.1/1.16 Friflyt-innretninger 

for redningsflåter 

(hydrostatiske 

utløserenheter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.17 Livbåter: 

a)  Livbåter som 

settes ut med 

daviter: 

— delvis 

lukkede, 

— helt 

lukkede. 

b) Frittfall-

livbåter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1423. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.18 Stive mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006. 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.19 Oppblåste mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8.  

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.20 Hurtige mann-

overbord-båter: 

a)  oppblåste, 

— Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006, 

B + D 

B + F 
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 b)  stive, 

c)  stive oppblåste. 

 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

— ISO 15372 (2000). G 

A.1/1.21 Utsettingsinnretning

er med taljeløpere 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.22 Friflyt-utsettingsinn-

retninger for red-

ningsfarkoster 

Flyttet til A.2/1.3 

A.1/1.23 Frittfall-utset-

tingsinnretninger 

for livbåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8.  

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.24 Utsettingsinnretnin-

ger for rednings-

flåter 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/12, 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.25 Utsettingsinnretnin-

ger for hurtige 

mann-overbord-

båter 

(daviter) 

— Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.26 Utløserenheter for  

a)  livbåter og 

mann-overbord-

båter (som 

settes ut med én 

eller flere 

taljeløpere), 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI, 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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 b)  redningsflåter 

(som settes ut 

med én eller 

flere talje-

løpere). 

c)  frittfall-livbåter 

 — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

  

A.1/1.27 Skipsevakuerings-

systemer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/15, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8.  

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + F 

G 

A.1/1.28 Redningsutstyr — Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

810. 

B + D 

B + F 

A.1/1.29 Innskipningsleidere — Reg. III/4, 

— Reg. III/11, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/11, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 5489 (2008). 

B + D 

B + F 

A.1/1.30 Lysreflekterende 

materialer 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. A.658(16). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.31 Toveis VHF-radio-

telefonapparater for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18 

A.1/1.32 9 GHz radart-

ransponder (SART) 

Flyttet til A.1/4.18 
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A.1/1.33 Radarreflektor for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

(passiv) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. A.384(X),  

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

— EN ISO 8729 (1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller  

— EN ISO 8729 (1998), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller  

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.34 Kompass for liv-

båter og mann-

overbord-båter 

Flyttet til A.1/4.23 

A.1/1.35 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

Flyttet til A.1/3.38 

A.1/1.36 Framdriftsmaskineri 

for livbåter/mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.37 Framdriftsmaskineri 

for mann-overbord-

båter – 

utenbordsmotor 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.38 Lyskastere til bruk i 

livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.39 Åpne vendbare 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994), vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000), vedlegg 11. 

B + D 

B + F 
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   — IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 

vedlegg 11, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1328. 

Og for lengre serviceinter-

valler: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1328. 

 

A.1/1.40 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/4.48 

A.1/1.41 Vinsjer for red-

ningsfarkoster og 

mann-overbord-

båter: 

a)  livbåter som 

settes ut med 

daviter, 

b)  frittfall-livbåter, 

c)  redningsflåter, 

d)  mann-overbord-

båter, 

e)  hurtige mann-

overbord-båter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/17, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/24, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8.  

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.42 Losleider  Flyttet til A.1/4.49 

A.1/1.43 Stive/oppblåste 

mann-overbord-

båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 

1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

2.  Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, 

med endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, 

med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -

rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/2.1 Oljefiltreringsutstyr 

(for et oljeinnhold i 

spillvannet på høyst 

15 ppm) 

— Vedlegg I  

reg. 14. 

Vedlegg I reg. 14,  

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

— IMO-res. 

MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/ 

rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.2 Detektorer for 

grensen mellom olje 

og vann 

— Vedlegg I  

reg. 32. 

— Vedlegg I reg. 32. — IMO-res. 

MEPC.5(XIII). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/2.3 Oljemålere — Vedlegg I  

reg. 14. 

Vedlegg I reg. 14,  

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

— IMO-res. 

MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/ 

rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.4 Behandlingsenheter 

som skal settes på 

eksisterende olje-

vannsepareringsut-

styr (for et olje-

innhold i spillvannet 

på høyst 15 ppm) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/2.5 Overvåkings- og 

kontrollsystem for 

oljeutslipp fra 

oljetankskip 

— Vedlegg I  

reg. 31, 

— IMO MEPC.1/ 

rundskr. 761  

rev. 1. 

— Vedlegg I reg. 31.  — IMO-res. 

MEPC.108(49). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.6 Renseanlegg — Vedlegg IV  

reg. 9. 

— Vedlegg IV reg. 9.  Til og med 31. desember 

2015: 

— IMO-res. 

MEPC.159(55). 

Fra og med 1. januar 2016: 

— IMO-res. 

MEPC.227(64). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.7 Forbrenningsanlegg 

om bord 

— Vedlegg VI  

reg. 16. 

— Vedlegg VI reg.16, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 793. 

— IMO-res. MEPC.76(40). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.8  NOx-analysator til 

bruk om bord i 

henhold til teknisk 

NOx-regelverk av 

2008 

— IMO-res. 

MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg 

VI til MARPOL, 

reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 13), 

— IMO-res. MEPC.177(58) – 

(teknisk NOx-regelverk av 

2008), 

— IMO-res. MEPC.198(62), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

— IMO-res. 

MEPC.177(58) – 

(teknisk NOx-regelverk 

av 2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.9 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å 

begrense SOx-

utslipp 

Flyttet til A.2/2.4 

A.1/2.10 Eksosrensesystemer 

om bord  

— IMO-res. 

MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg 

VI til MARPOL, 

reg. 4), 

— IMO-res. 

MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

— IMO-res. 

MEPC.184(59). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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3.  Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.1 Underste dekks-

kledning 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 

2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.2 Bærbare brannslok-

kingsapparater 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 4. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/18, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 

— EN 3-7 (2004), 

innbefattet A.1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.3 Brannmannsutstyr: 

vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Vernetøy for brann-

mannskap – Ytelseskrav til 

vernetøy for brannslokking:  

— EN 469 (2005), inn-

befattet A1 (2006) og 

AC (2006). 

Vernetøy for brannvesen – 

Prøvingsmetoder og krav til 

reflekterende klær for 

spesialisert brannbe-

kjempelse:  

— EN 1486 (2007). 

Vernetøy for brannman-

nskap – Vernetøy med 

reflekterende ytterside: 

— ISO 15538 (2001)  

nivå 2. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.4 Brannmannsutstyr: 

støvler 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— EN 15090 (2012). B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.5 Brannmannsutstyr: 

hansker 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— EN 659 (2003), 

innbefattet A1 (2008) 

og AC (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.6 Brannmannsutstyr: 

hjelm 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— EN 443 (2008). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.7 Bærbart pusteap-

parat med trykkluft 

Merk: Ved ulykker 

med farlig gods 

kreves en maske 

med overtrykk. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

Og når apparatet er beregnet på å 

brukes ved ulykker med last: 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-

regelverket) 14. 

— EN 136 (1998), 

innbefattet AC (2003), 

— EN 137 (2006). 

Og når apparatet er 

beregnet på å brukes ved 

ulykker med last: 

— ISO 23269-3(2011).  

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.8 Pusteapparat med 

tilførselsslange for 

trykkluft 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 7. 

Merk: Dette utstyret 

er beregnet bare på 

hurtiggående 

fartøyer bygd i 

samsvar med 

bestemmelsene i 

HSC-regelverket av 

1994. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7. 

— EN 14593-1 (2005),  

— EN 14593-2 (2005), 

innbefattet AC (2005),  

— EN 14594 (2005), 

innbefattet AC (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.9 Systemkomponenter 

til sprinkleranlegg 

for rom i inn-

redningen, arbeids-

rom og kontrollsta-

sjoner tilsvarende 

dem som er nevnt i 

SOLAS 74 regel II-

2/12 (bare dyser og 

deres ytelse). 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 8. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. A.800(19). B + D 

B + E 

B + F 
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 (Dette utstyret 

omfatter dyser til 

fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående 

fartøyer.) 

 — IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8. 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

  

A.1/3.10 Dyser til fastmon-

tert vannforstø-

vingssystem til 

brannslokking i 

maskinrom og 

lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 7. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC/rundskr. 

1165 vedlegg A. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.11 Skiller i klasse «A» 

og «B», brannmot-

stand: 

a)  skiller i klasse 

«A», 

b)  skiller i klasse 

«B». 

Klasse «A»:  

— Reg. II-2/3.2. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

— Reg. II-2/9 og 

Klasse «A»: 

— Reg. II-2/3.2, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1434. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1435 (sistnevnte gjelder 

bare for skiller i klasse 

«A»). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.12 Innretninger som 

skal hindre flammer 

i å spre seg til 

lastetankene i 

oljetankskip 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— EN ISO 16852 (2010), 

— ISO 15364 (2007), 

— IMO MSC/rundskr. 

677. 

For annet 

utstyr enn 

ventiler: 

B + D 

B + E 

B + F 

For 

ventiler: 

B + F 

A.1/3.13 Ikke-brennbare 

materialer 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.14 Andre materialer 

enn stål til rør som 

skal gå gjennom 

skiller i klasse «A» 

eller «B» 

Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27 
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A.1/3.15 Andre materialer 

enn stål til rør som 

transporterer olje 

eller brennolje: 

a)  rør og tilbehør i 

plast, 

b)  ventiler,  

c)  innretninger 

med bøyelige 

rør og kompen-

satorer, 

d)  rørdeler i metall 

med motstands-

dyktige og 

elastiske tetnin-

ger. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 10. 

— IMO MSC/rundskr. 1120.  

Rør og tilbehør: 

— IMO-res. A.753(18), 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

Ventiler: 

— EN ISO 10497 (2010). 

Innretninger med  

bøyelige rør: 

— EN ISO 15540 (2001).  

— EN ISO 15541 (2001). 

Rørdeler i metall med 

motstandsdyktige og 

elastiske tetninger: 

— ISO 19921 (2005), 

— ISO 19922 (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.16 Branndører — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1319. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.17 Systemkomponenter 

til betjenings-

systemer for brann-

dører 

Merk: Når uttrykket 

«system-

komponenter» er 

brukt i kolonne 2, 

kan det bety at én 

enkelt komponent, 

en gruppe kompo-

nenter eller hele 

systemet må prøves 

for å kontrollere om 

de internasjonale 

kravene er oppfylt. 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.18 Overflate- og gulv-

dekningsmaterialer 

med lav flamme-

spredningsevne: 

a)  finér til pynt, 

b)  malingssyste-

mer, 

c)  gulvbelegg, 

d)  rørisolasjon, 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6 for 

a), b), c),  

— Reg. II-2/9 for 

e), f), 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1120.  

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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 e)  klebemidler 

brukt ved 

bygging av 

skiller i klasse 

«A», «B» og 

«C», 

f)  brennbare 

gjennomfø-

ringsmembraner. 

    

A.1/3.19 Forheng, gardiner 

og andre opphengte 

tekstiler 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010), 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1456. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.20 Polstrede møbler — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.21 Sengeutstyr — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.22 Brannspjeld — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.23 Ikke-brennbare 

gjennomføringer i 

skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 

A.1/3.24 Gjennomføringer 

for elektriske kabler 

i skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 a) 

A.1/3.25 Brannsikrede 

vinduer og 

lysventiler i klasse 

«A» og «B» 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.26 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «A»: 

a)  gjennomføringer 

for elektriske 

kabler, 

b)  gjennomføringer 

for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276 

(gjelder bare b)). 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.27 Gjennomføringer i 

skiller i klasse «B»: 

a)  gjennomførin-

ger for elektris-

ke kabler, 

b)  gjennomførin-

ger for rør, ka-

naler, sjakter 

osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.28 Sprinkleranlegg 

(begrenset til 

sprinklerdyser). 

(Dette utstyret 

omfatter dyser til 

fastmonterte 

sprinkleranlegg for 

hurtiggående 

fartøyer.) 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

— ISO 6182-1 (2014). 

Eller 

EN 12259-1 (1999), 

innbefattet A1 (2001), A2 

(2004) og A3 (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.29 Brannslanger med 

diameter ≤ 52 mm 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7.  

— EN 14540 (2004), 

innbefattet A.1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.30 Bærbart oksygen-

analyse- og gassde-

teksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), eller 

IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008),  

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 1 (sikkert 

område): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-29-1 (2007). 

b)  Kategori 2 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-29-1 (2007), 

— EN 60079-0 (2012), 

innbefattet A11:2013, 

B + D 

B + E 

B + F 
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    — EN 60079-1 (2007), 

innbefattet IEC 60079-

1 rettelse 1 (2008), 

— EN 60079-10-1 (2009), 

— EN 60079-11 (2012), 

— EN 60079-15 (2010), 

— EN 60079-26 (2007). 

 

A.1/3.31 Dyser til fastmon-

terte sprinkleran-

legg for hurtig-

gående fartøyer 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28 

A.1/3.32 Brannhemmende 

materialer (unntatt 

møbler) til hurtig-

gående fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1457. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.33 Brannhemmende 

materialer til møbler 

for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7.  

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.34 Brannskiller for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1457. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.35 Branndører på 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.36 Brannspjeld på 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.37 Gjennomføringer i 

brannskiller på 

hurtiggående 

fartøyer: 

a)  gjennomførin-

ger for elektris-

ke kabler, 

b)  gjennomførin-

ger for rør, 

kanaler, sjakter 

osv. 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.38 Bærbare brannslok-

kingsapparater for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

— EN 3-7 (2004), 

innbefattet A1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.39 Dyser til likeverdige, 

vanntåkebaserte 

brannslokkings-

anlegg i maskinrom 

og lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 7. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1458. 

— IMO MSC/rundskr. 

1165. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.40 Lavt plasserte 

belysningssystemer 

(bare komponenter) 

— Reg. II-2/13, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 11. 

— Reg. II-2/13, 

— IMO-res. A.752(18), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 11. 

— IMO-res. A.752(18). 

Eller 

— ISO 15370 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.41 Pusteutstyr til 

nødevakuering 

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 849. 

— ISO 23269-1 (2008) og 

alternativt: 

For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med helmaske eller munn-

bittinnretning til bruk ved 

evakuering: 

— EN 402(2003). 

For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med hette til bruk ved 

evakuering: 

— EN 1146(2005). 

For bærbart trykkluft-

apparat med lukket krets: 

— EN 13794(2002). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.42 Systemkomponenter 

til nøytral-

gassystemer 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 

353. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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   — IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

  

A.1/3.43 Dyser til brannslok-

kingsanlegg (manu-

elle eller automatis-

ke) for frityrsteke-

apparater 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

— ISO 15371 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.44 Brannmannsutstyr – 

redningsline 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3, 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.45 Systemkomponenter 

(slokkemiddel, 

ventiler og dyser) til 

likeverdige 

fastmonterte 

brannslokkingsanle

gg med gass for 

maskinrom og 

lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

— IMO MSC/rundskr. 848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316.  

— IMO MSC/rundskr. 

848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1316. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.46 Systemkomponenter 

til likeverdige 

fastmonterte 

brannslokkingsanle

gg med gass for 

maskinrom 

(aerosolsystemer) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1270, 

innbefattet rettelse 1, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313.  

— IMO MSC.1/rundskr. 

1270, innbefattet 

rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.47 Konsentrat til 

fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg med 

høyekspanderende 

skum for maskin-

rom og lastepumpe-

rom. 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6. 

— IMO MSC/rundskr. 

670. 

B + D 

B + E 

B + F 
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 Merk: Det fastmon-

terte brannslok-

kingsanlegget med 

høyekspanderende 

skum for maskinrom 

og lastepumperom 

(herunder anlegg 

som bruker 

inneluften i rommet 

for å oppfylle sin 

funksjon) må prøves 

med det godkjente 

konsentratet og 

vurderes som til-

fredsstillende av 

administrasjonen 

    

A.1/3.48 Systemkomponenter 

til fastmonterte, 

vannbaserte 

brannslokkingsan-

legg til bruk i 

maskinrom i 

kategori «A»  

(dyser og driftsprø-

vinger)  

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1387. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.49 Fastmonterte, vann-

baserte brannslok-

kingsanlegg i roro-

rom, kjøretøyrom 

og spesiallasterom:  

a)  regelbaserte 

systemer i 

henhold til 

rundskr. 1430 

nr. 4, 

b)  ytelsesbaserte 

systemer i 

henhold til 

rundskr. 1430 

nr. 5. 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-regelver-

ket) 7. 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7.  

IMO MSC.1/rundskr. 1430. B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.50 Vernetøy som er 

motstandsdyktig 

mot kjemisk angrep 

Flyttet til A.2/3.9  
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A.1/3.51 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i 

innredningen, 

lugarbalkonger, 

maskinrom og 

ubemannede 

maskinrom: 

a)  kontroll- og 

signalutstyr, 

b)  strømforsy-

ningsutstyr, 

c)  varmedetektorer 

– punktde-

tektorer, 

d)  røykdetektorer: 

punktdetektorer 

basert på 

lysspredning, 

lystransmisjon 

eller ionisering, 

e)  flammedetek-

torer: punktde-

tektorer 

f)  manuelle 

brannmeldere, 

g)  kortslutnings-

isolatorer, 

h)  inngangs- og 

utgangsinn-

retninger, 

i)  kabler. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC(1999) 

og A1(2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC(1999), 

A1(2002) og A2(2006). 

Varmedetektorer – punkt-

detektorer: 

— EN 54-5 (2000), 

innbefattet A1(2002). 

Røykdetektorer – punkt-

detektorer basert på 

lysspredning, lystrans-

misjon eller ionisering: 

— EN 54-7 (2000), 

innbefattet A1(2002) og 

A2(2006). 

Flammedetektorer – 

punktdetektorer: 

— EN 54-10 (2002), 

innbefattet A1(2005). 

Manuelle brannmeldere: 

— EN 54-11 (2001), 

innbefattet A1(2005). 

Kortslutningsisolatorer: 

— EN 54-17 (2007), 

innbefattet AC(2007). 

Inngangs- og utgangsinn-

retninger: 

— EN 54-18 (2005), 

innbefattet AC(2007). 

Kabler: 

— EN 60332-1-2 (2004). 

— IEC 60092-376 (2003). 

Samt, dersom det er 

relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner 

om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.52 Fastmonterte og 

bærbare brannslok-

kingsapparater 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 1866-1 (2007), 

— EN 1866-3 (2013). 

Eller 

— ISO 11601 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.53 Brannalarmutstyr – 

akustiske alarmgi-

vere 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

Akustiske alarmgivere 

— EN 54-3 (2001), 

innbefattet A1(2002) og 

A2(2006), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.54 Fastmontert 

oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 15. 

For kombinerte O2/HC-systemer 

også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370.  

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 4 (sikkert 

område): 

— EN 50104 (2010). 

b)  Kategori 3 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-0 (2012), 

innbefattet A11:2013, 

— EN 60079-29-1 (2007). 

For kombinerte O2/HC-

systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1370. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.55 Kombinerte 

strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

Håndholdte grenrør til bruk 

av brannvesenet – 

kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1(2009), 

— EN 15182-2 (2007), 

innbefattet A1(2009). 

B + D 

B + E 

B + F 
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    Håndholdte grenrør til bruk 

av brannvesenet – grenrør 

PN 16 med en samlet stråle 

og/eller en stråle med fast 

spredningsvinkel: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1(2009). 

 

A.1/3.56 Brannslanger (på 

trommel) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 671-1 (2012). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.57 Systemkomponenter 

til 

brannslokkingsan-

legg med 

mediumekspan-

sjonsskum – 

fastmonterte 

skumslokkings-

anlegg for tankskip 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.8.1, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

— IMO MSC/rundskr. 

798. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.58 Systemkomponenter 

til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg med 

lavekspansjonsskum 

for maskinrom og 

beskyttelse av 

tankskipsdekk 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6, 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276,  

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.59 Ekspansjonsskum 

til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg for 

kjemikalietankskip 

— Reg. II-2/1, 

— IMO-res. 

MSC.4(48)-

(IBC-

regelverket) 11. 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-

regelverket) 11, 

— IMO MSC/rundskr. 553. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.60 Dyser til fastmon-

terte vannforstø-

vingssystemer til 

brannslokking på 

lugarbalkonger 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 7. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1268. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.61 a)  Brannslok-

kingsanlegg 

som bruker 

inneluft for å 

produsere høy-

ekspanderende 

skum til be-

skyttelse av 

maskinrom, 

lastepumperom, 

kjøretøyrom og 

roro-rom, 

spesiallasterom 

og lasterom. 

b)  Brannslok-

kingsanlegg 

som bruker 

uteluft for å 

produsere høy-

ekspanderende 

skum til be-

skyttelse av 

maskinrom, 

lastepumperom, 

kjøretøyrom og 

roro-rom, 

spesiallasterom 

og lasterom. 

Merk: Brannslok-

kingsanlegg som 

bruker inneluft/ 

uteluft for å 

produsere høy-

ekspanderende 

skum til beskyttelse 

av maskinrom, 

lastepumperom, 

kjøretøyrom og 

roro-rom, 

spesiallasterom og 

lasterom må prøves 

med det godkjente 

konsentratet og 

vurderes som 

tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 6. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1384. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.62 Brannslokkings-

anlegg med tørt 

kjemisk pulver 

— Reg. II-2/1. — Reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-

regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1315. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.63 Systemkomponenter 

til røykdetek-

sjonsanlegg med 

prøvetaking 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 10.  

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 10,  

og for: 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner om 

bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC(1999) 

og A1(2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC(1999), 

A1(2002) og A2(2006). 

Aspirasjonsdetektorer: 

— EN 54-20 (2006), 

innbefattet AC(2008). 

Samt, dersom det er 

relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner 

om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

Samt, dersom det er 

relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0 (2012), 

innbefattet A11:2013. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.64 Skiller i klasse C — Reg. II-2/3. — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9. 

— IMO-res. MSC.307-

(88)-(FTP-regelverket 

av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.65 Fastmontert anlegg 

for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370.  

— IMO MSC.1/rundskr. 

1370, 

— EN 60079-0 (2012), 

innbefattet A11:2013, 

— EN 60079-29-1 (2007), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.66 Evakueringslede-

systemer brukt som 

alternativ til lavt 

plasserte belys-

ningssystemer 

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1168. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.67 

Se 

merknad 

b) i dette 

vedlegg 

A.1 

Brannslokkings-

utstyr med skum for 

helikopteranlegg 

— Reg. II-2/18. — Reg. II-2/18. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

— EN 13565-1 (2003), 

innbefattet A1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.68 

Tidligere 

A.2/3.22 

Systemkomponenter 

til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg i avtrekks-

kanaler fra bysser 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — ISO 15371 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

4.  Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

Kolonne 4: Navigasjonsutstyr skal være i samsvar med relevante deler av IMO-forsamlingens resolusjon A.1021 (26) 

«Code on alerts and indicators, 2009» og eventuelt MSC-resolusjon MSC.302(87) «Adoption of performance standards for 

bridge alert management». 

Kolonne 5:  

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) – Del 3: Instrumentnett for 

serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse  
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Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.1 Magnetkompass 

klasse A for skip 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13. 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.2 Magnetisk 

kursindikator 

(THD) 

— Reg. V/18, 

— Reg. V/19, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2014), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2014), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.3 Gyrokompass — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.424(XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 8728 (1998), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 8728 (1997), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

  



Nr. 18/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

1 2 3 4 5 6 

    — IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.4 Radarutstyr Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36 

A.1/4.5 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) 

Flyttet til A.1/4.34 

A.1/4.6 Ekkolodd — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69) 

vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 9875 (2001), 

innbefattet ISOs 

tekniske rettelse 1: 

2006, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008),  

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 9875 (2000), 

innbefattet ISOs 

tekniske rettelse 1: 

2006, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.7 Måleutstyr for 

hastighet og 

distanse (SDME) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-

regelverket av 

2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61023 (2007), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.8 Indikator for 

rorvinkel, propell-

hastighet og 

stigning 

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22 

A.1/4.9 Indikator for 

svinghastighet 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

innbefattet rettelse 1 

(2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

innbefattet rettelse 1 

(2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.10 Radiopeileapparat Bevisst ikke utfylt  

A.1/4.11 Loran C-utstyr Flyttet til A.2/4.38 

A.1/4.12 Chayka-utstyr Flyttet til A.2/4.39 

A.1/4.13 Decca naviga-

sjonsutstyr 

Bevisst ikke utfylt  

A.1/4.14 GPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 utg. 2.0 

(2003), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.15 GLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien,  

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 utg. 1.0 

(1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.16 Selvstyringsanlegg 

(HCS) 

— Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.64(67) 

vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 11674 (2006), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 11674 (2006), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.17 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/1.40 

A.1/4.18 Lokaliseringinn-

retninger for leting 

og redning (SRLD): 

9 GHz radart-

ransponder (SART) 

— Reg. III/4, 

— Reg. IV/14, 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 13, 

— Reg. III/6, 

— Reg. III/26, 

— Reg. IV/7, 

— IMO-res. A.530(13), 

— IMO-res. A.802(19), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-1 (2007). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

— ITU-R M.628-3(11/93). 

— IEC 61097-1 (2007).  

A.1/4.19 Radarutstyr for 

hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.20 Indikator for 

rorvinkel 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.21 Indikator for om-

dreiningshastighet 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.22 Stigningsindikator — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.23 Kompass for 

livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) IV, V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 13. 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008).  

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.24 Automatisk 

radarplotteanlegg 

(ARPA) til 

hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.25 Automatisk 

sporingsanlegg 

(ATA) 

Flyttet til A.1/4.35 

A.1/4.26 Automatisk 

sporingsanlegg 

(ATA) for 

hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.38 

A.1/4.27 Elektronisk 

plotteanlegg (EPA) 

Flyttet til A.1/4.36 

A.1/4.28 Integrert brosystem Flyttet til A.2/4.30 

A.1/4.29 Ferdsskriver (VDR) — Reg. V/18, 

— Reg. V/20, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.333(90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-1 (2013), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-1 utg. 2.0 

(2013-05), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.30 Elektronisk vis-

nings- og informa-

sjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) 

med backup, og 

visningssystem for 

rastersjøkart 

(RCDS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82),  

— IMO SN.1/rundskr. 266. 

(ECDIS-backup og RCDS er 

relevante bare når denne 

funksjonaliteten inngår i ECDIS. 

Det skal angis i sertifikatet for 

modul B om prøvingen har 

omfattet disse funksjonene.) 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.31 Gyrokompass for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16328 (2014), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 16328 (2014), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.32 Universelt 

automatisk identifi-

kasjonssystem 

(AIS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-R M. 1371-5(2014). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61993-2 (2013), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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   Merk: ITU-R M. 1371-5(2014) 

får anvendelse bare i samsvar 

med kravene i IMO-res. 

MSC.74(69). 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61993-2 (2012), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.33 Sporingskontroll-

system 

(fungerer når 

fartøyets hastighet 

ligger mellom 

minste styrefart og 

30 knop) 

— Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79).  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62065 utg. 2.0 

(2014-02), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62065 utg. 2.0 

(2014-02),  

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.34 Radarutstyr CAT 1 — Reg. V/18. — Reg. V/19. 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.823(19), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— EN 62388 (2013). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 

(2013-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.35 Radarutstyr CAT 2 — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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   — IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— EN 62388 (2013). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 

(2013-06). 

 

A.1/4.36 Radarutstyr CAT 3 — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008),  

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— EN 62388 (2013). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 

(2013-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.37 Radarutstyr for 

hurtiggående 

fartøyer (CAT 1H 

og CAT 2H) 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— EN 62388 (2013). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 

(2013-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.38 Radarutstyr god-

kjent for bruk med 

sjøkart, dvs.: 

a)  CAT 1C, 

b)  CAT 2C, 

c)  CAT 1HC for 

hurtiggående 

fartøyer, 

d)  CAT 2HC for 

hurtiggående 

fartøyer. 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— EN 62388 (2013). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62388 utg. 2.0 

(2013-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.39 Radarreflektor – 

passiv type 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

Eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.40 Selvstyringsanlegg 

for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16329 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 16329 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.41 GNSS-

kursindikator 

(THD) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— ISO 22090-3 (2014), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 22090-3 (2014), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.1/4.42 Lyskaster for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-

regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13. 

— ISO 17884 (2004), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 17884 (2004), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.43 Nattsynutstyr for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-

regelverket av 

2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16273 (2003), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 16273 (2003), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.44 Mottaker for 

differensielle 

korreksjonssignaler 

for DGPS- og 

DGLONASS-utstyr 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.114(73). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien. 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.1/4.45 Kartmateriell for 

skipsradar 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38 

A.1/4.46 Gyroskopisk 

kursindikator 

(THD)  

— Reg. V/18. 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-1 (2014), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— ISO 22090-1 (2014), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1./4.47 Forenklet ferds-

skriver (S-VDR) 

— Reg. V/20. — Reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-2 (2008), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.48  Mekanisk losheis Bevisst ikke utfylt (ettersom det i henhold til IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, 

ikke skal brukes mekaniske losheiser) 

A.1/4.49 Losleider  — Reg. V/23, 

— Reg. X/3. 

— Reg. V/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 1428. 

IMO-res. A.1045(27), 

— ISO 799 (2004). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.50 DGPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 
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  — IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

G 

A.1/4.51 DGLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.52 Dagslys-

signallampe 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.95(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/4.53 Radarmålforsterker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— ISO 8729-2 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M 1176-1 (02/13) 

— ISO 8729-2 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

 

A.1/4.54 Peileapparat — Reg. V/18. — Reg. V/19. — ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.55 Lokaliseringinn-

retninger for leting 

og redning (SRLD): 

AIS SART-utstyr 

— Reg. III/4, 

— Reg. IV/14. 

— Reg. III/6, 

— Reg. III/26, 

— Reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— IMO-res. MSC.256(84), 

— ITU-R M. 1371-5(2014). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-14 (2010). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.56 Galileo-mottaker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-3 (2010), 

— EN 61162-serien,  

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien,  

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.57 Brovaktalarm 

(BNWAS) 

— Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    — IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62616 (2010), 

innbefattet IEC 62616 

rettelse 1 (2012). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 62616 (2010), 

innbefattet IEC 62616 

rettelse 1 (2012). 

 

A.1/4.58 

Se 

merknad 

b) i dette 

vedlegg 

A.1 

Lydmottaksanlegg — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— ISO 14859 (2012). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— ISO 14859 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.59 

Se 

merknad 

c) i dette 

vedlegg  

A.1 

Integrert naviga-

sjonssystem 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(83) – 

(håndtering av broalarmer 

(BAM)). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 61924-2 (2012). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07), 

— IEC 61924-2 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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5.  Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i 

IMO MSC/rundskr. 862 forrang.  

Kolonne 5:  

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) – Del 3: Instrumentnett for 

serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvur-

dering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/5.1 VHF-radioanlegg 

som kan sende og 

motta DSC og 

radiotelefoni 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06), 

B + D 

B + E 

B + F 
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   — IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.689-3 (03/12). 

— ETSI EN 301 925 

V1.4.1 (2013-05). 

 

A.1/5.2 VHF-DSC-

vaktmottaker 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04).  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien,  

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.4.1 (2013-09),  

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.3 NAVTEX-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 300 065-1 

V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 

V1.2.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-6 (2012-

01). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.4 EGC-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI ETS 300 460 

utg. 1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 

460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 

V1.1.1 (1998-03),  

— ETSI EN 301 843-1 

V1.3.1 (2012-08). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2012-

05). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.5 HF-radioutstyr for 

mottak av sik-

kerhetsinformasjon 

til sjøs (MSI) (HF-

NBDP-mottaker) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 

utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 

067/A1 utg.1 (1993-

10). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 

utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 

067/A1 utg.1 (1993-

10). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.6 406 MHz nød-

radiopeilesender 

(COSPAS-

SARSAT) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.696(17), 

— IMO-res. A.810(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.633-4 (12/10), 

— ITU-R M.690-2 (03/12). 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 300 066 V 

1.3.1 (2001-01). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-2 (2008). 

Merk: IMO MSC/ 

rundskr. 862 gjelder bare 

for den valgfrie fjern-

aktiveringsinnretningen, 

ikke for selve nødradio-

peilesenderen. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.7 L-bånd-nødradio-

peilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt  

A.1/5.8 MF DSC-mottaker Bevisst ikke utfylt  

A.1/5.9 Alarmsignalgenera-

tor for radiotelefon 

Bevisst ikke utfylt  
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A.1/5.10 MF-radioanlegg 

som kan sende og 

motta DSC og 

radiotelefoni. 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og 

ITU får kravene til 

alarmsignalgenera-

tor for radiotelefon 

og sending på H3E 

ikke lenger 

anvendelse i prø-

vingsstandardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-

regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-

regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 

V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.11 MF-DSC-

vaktmottaker 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12).  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.12 INMARSAT-B 

skipsjordstasjon 

Merk: Tjenesten 

blir innstilt 31. 

desember 2016. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32.  

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller  

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.13 INMARSAT-C 

skipsjordstasjon 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664 (16) (gjelder 

bare dersom INMARSAT-C-

skipsjordstasjonen har EGC-

funksjoner), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 

utg. 1 (1996-05), 

B + D 

B + E 

B + F 
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   — IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— ETSI ETS 300 

460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 

V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 

V1.3.1 (2012-08).  

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-4 (2012), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.1/5.14 MF/HF- radioan-

legg som kan sende 

og motta DSC, 

NBDP og radio-

telefoni. 

Merk: I henhold til 

vedtak i IMO og 

ITU får kravene til 

alarmsignalgenera-

tor for radiotelefon 

og sending på A3H 

ikke lenger anven-

delse i prøvings-

standardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1460, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.625-4 (03/12), 

— ITU-R M.1173-1 (03/12). 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 

utg. 1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 

067/A1 utg.1 (1993-

10), 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02),  

— ETSI EN 300 373-1 

V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.15 MF/HF-DSC-

vaktmottaker med 

skannefunksjon  

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 

V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 

V1.4.1 (2013-09), 

— ETSI EN 301 843-5 

V1.1.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

B + D 

B + E 

B + F 
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    — IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.1/5.16 Toveis VHF-radio-

telefonapparat for 

kommunikasjon 

med luftfartøyer 

Flyttet til A.2/5.8 

A.1/5.17 Bærbart toveis 

VHF-radiotelefon-

apparat for red-

ningsfarkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 300 225 

V1.4.1 (2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 

V1.2.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-12 

(1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.18 Fastmontert toveis 

VHF-radiotelefon-

apparat for red-

ningsfarkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8, 14, 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 301 466 

V1.1.1 (2000-10). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-12 

(1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A1/ 5.19 Inmarsat-F77 — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-13 

(2003). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 

862, 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61097-13 

(2003). 

B + D 

B + E 

B + F 
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6.  Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 

COLREG 72-regel der 

det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -

rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/6.1 Navigasjonslys — COLREG 

vedlegg I/14. 

— COLREG vedlegg I/14, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.253(83).  

— EN 14744 (2005), 

innbefattet AC 

(2006), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller  

— EN 14744 (2005), 

innbefattet AC 

(2006), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

7.  Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Ingen oppføringer i vedlegg A.1. 

8.  Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1. Konstruksjon – oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/8.1 Vannstandsalarmer — Reg. II-1/22-1, 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12. 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12, 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 

rev. 1. 

— IEC 60092-504 

(2001), innbefattet 

IEC 60092-504 

rettelse 1 (2011),  

— IEC 60529 utg. 2.2 

(2001),  

— IMO-res. 

MSC.188(79), 

— IMO 

MSC.1/rundskr. 

1291. 

B + D 

B + E 

B + F 
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VEDLEGG A.2  

UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER 

1.  Redningsutstyr 

Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i 

kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/1.1 Radarreflektor for 

redningsflåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. III/34, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket). 

  

A.2/1.2 Materialer for 

redningsdrakter 

Bevisst ikke utfylt  

A.2/1.3 Friflyt-utset-

tingsinnretninger 

for rednings-

farkoster 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/1.4 Innskipningsleidere Flyttet til A.1/1.29 

A.2/1.5 Personvarslings-

system og generelt 

nødalarmsystem. 

(Når det brukes 

som brann-

alarminnretning, 

får A.1/3.53 

anvendelse.) 

— Reg. III/6. — IMO-res. A.1021(26),  

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 808. 

  

2.  Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, 

med endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, 

med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -

rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/2.1 NOx-analysator av 

typen kjemilumine-

scensdetektor 

(CLD) eller 

oppvarmet 

kjemiluminescens-

detektor (HCLD) til 

bruk i direkte 

målinger om bord 

Flyttet til A.1/2.8 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/2.2 Eksosrensesyste-

mer om bord 

Flyttet til A.1/2.10 

A.2/2.3  Utstyr som benytter 

andre, likeverdige 

metoder til å 

redusere NOx-

utslipp om bord 

— Vedlegg VI reg. 

4. 

— Vedlegg VI reg. 4.    

A.2/2.4 Utstyr som benytter 

andre teknologiske 

metoder til å 

begrense SOx-uts-

lipp 

— IMO-res. 

MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg 

VI til MARPOL, 

reg. 4), 

— IMO-res. 

MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4).  

  

A.2/2.5 NOx-analysatorer 

om bord som 

benytter en annen 

målemetode enn 

metoden for direkte 

måling og overvå-

king fastsatt i det 

tekniske NOx-regel-

verket av 2008 

Bevisst ikke utfylt ettersom denne typen utstyr inngår i A.1/2.8 

3.  Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/3.1 Fastmonterte og 

bærbare brannslok-

kingsapparater 

Flyttet til A.1/3.52 

A.2/3.2 Dyser til fastmon-

terte vannforstø-

vingssystemer til 

brannslokking i 

spesiallasterom, 

roro-lasterom, roro-

rom og kjøretøyrom 

Flyttet til A.1/3.49 

A.2/3.3 Kaldstart av 

aggregater (start-

innretninger) 

Flyttet til A.2/8.1 
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A.2/3.4 Kombinerte 

strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Flyttet til A.1/3.55 

A.2/3.5 Fastmonterte 

brannvarslings- og 

alarmanlegg for 

kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i 

innredningen, 

maskinrom og 

ubemannede 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.6 Røykdetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.7 Varmedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.8 Elektrisk 

sikkerhetslampe 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.98(73)-

(FSS-

regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— EN 60079-serien.  

A.2/3.9 Vernetøy som er 

motstandsdyktig 

mot kjemisk angrep 

— Reg. II-2/19. — Reg. II-2/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 943-1 (2002), 

innbefattet AC 

(2005), 

— EN 943-2 (2002), 

— EN ISO 6529 (2001), 

— EN ISO 6530 (2005), 

— EN 14605 (2005), 

innbefattet 

A1(2009), 

— IMO MSC/rundskr. 

1120. 

 

A.2/3.10 Lavt plasserte 

belysningssystemer 

Flyttet til A.1/3.40 

A.2/3.11 Dyser til fastmon-

tert vannforstø-

vingssystem til 

brannslokking i 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.10 

A.2/3.12 Likeverdige 

fastmonterte 

brannslokkingsan-

legg med gass for 

maskinrom og 

lastepumperom 

Flyttet til A.1/3.45 
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A.2/3.13 Pusteapparat med 

tilførselsslange for 

trykkluft 

(hurtiggående 

fartøyer) 

Strøket  

A.2/3.14 Brannslanger (på 

trommel) 

Flyttet til A.1/3.56 

A.2/3.15 Systemkomponen-

ter til røykdetek-

sjonsanlegg med 

prøvetaking 

Flyttet til A.1/3.63 

A.2/3.16 Flammedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.17 Manuelle brann-

meldere 

Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.18 Alarmgivere Flyttet til A.1/3.53 

A.2/3.19 Systemkomponen-

ter til fastmonterte, 

vannbaserte 

brannslok-

kingsanlegg til bruk 

i maskinrom i 

kategori «A»  

Flyttet til A.1/3.48 

A.2/3.20 Polstrede møbler Flyttet til A.1/3.20 

A.2/3.21 Systemkomponen-

ter til brannslok-

kingsanlegg i 

lagerrom for maling 

og brennbare 

væsker 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239. 

  

A.2/3.22 Systemkomponen-

ter til fastmonterte 

brannslokkingsan-

legg i avtrekks-

kanaler fra bysser 

Flyttet til A.1/3.68 

A.2/3.23 Systemkompo-

nenter til 

brannslok-

kingsanlegg på 

helikopterdekk 

Flyttet til A.1/3.67 

A.2/3.24 Bærbare skumpos-

ter 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239,  

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 
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A.2/3.25 Skiller i klasse C Flyttet til A.1/3.64 

A.2/3.26 Systemer for 

gassformig brensel 

til husholdnings-

formål (komponen-

ter) 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

  

A.2/3.27 Systemkomponen-

ter til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg med gass 

(CO2) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1318, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1456. 

Elektriske automatiske 

betjenings- og 

forsinkelsesinnretninger: 

— EN 12094-1 (2003). 

Ikke-elektriske 

automatiske betjenings- 

og forsinkelsesinn-

retninger: 

— EN 12094-2 (2003). 

Manuelle utløser- og 

stoppinnretninger: 

— EN 12094-3 (2003). 

Ventilutstyr for behol-

dere med tilhørende 

utløserinnretninger: 

— EN 12094-4 (2004). 

Flerveisventiler for 

høytrykk og lavtrykk 

med tilhørende 

utløserinnretninger: 

— EN 12094-5 (2006). 

Ikke-elektriske 

blokkeringsinnretninger: 

— EN 12094-6 (2006). 

Dyser til CO2-systemer: 

— EN 12094-7 (2000), 

innbefattet A1 

(2005). 

Koplinger: 

— EN 12094-8 (2006). 

Trykkmålere og 

trykkbrytere: 

— EN 12094-10 (2003). 

Mekanisk veieutstyr: 

— EN 12094-11 (2003). 

Tilbakeslagsventiler: 

— EN 12094-13 (2001), 

innbefattet AC 

(2002). 

Odoriseringsutstyr til 

CO2-lavtrykkssystemer: 

— EN 12094-16 (2003). 
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A.2/3.28 Systemkomponenter 

til brannslokkings-

anlegg med 

mediumekspan-

sjonsskum – 

fastmonterte 

skumslokkings-

anlegg for tankskip 

Flyttet til A.1/3.57 

A.2/3.29 Systemkomponen-

ter til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg med 

lavekspansjons-

skum for maskin-

rom og beskyttelse 

av tankskipsdekk 

Flyttet til A.1/3.58 

A.2/3.30 Ekspansjonsskum 

til fastmonterte 

brannslokkings-

anlegg for kjemi-

kalietankskip 

Flyttet til A.1/3.59 

A.2/3.31 Håndbetjent vann-

forstøvingssystem 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 

  

A.2/3.32 Brannslokkings-

anlegg med tørt 

kjemisk pulver 

Flyttet til A.1/3.62 

A.2/3.33 

(nytt) 

Brannslanger med 

diameter > 52 mm 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

  

4.  Navigasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr 

Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret ved 

resolusjon MSC.73, som trådte i kraft 1. juli 2002. 

Kolonne 4: Navigasjonsutstyr skal være i samsvar med relevante deler av IMO-forsamlingens resolusjon A.1021 (26) 

«Code on alerts and indicators, 2009» og eventuelt MSC-resolusjon MSC.302(87) «Adoption of performance standards for 

bridge alert management». 

Kolonne 5:  

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring   



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/599 

 

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) – Del 3: Instrumentnett for 

serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegod-

kjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/4.1 Gyrokompass for 

hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.2 Selvstyringsanlegg 

for hurtiggående 

fartøyer (tidligere 

autopilot) 

Flyttet til A.1/4.40 

A.2/4.3 GNSS-kursindi-

kator (THD) 

Flyttet til A.1/4.41 

A.2/4.4 Dagslys-

signallampe 

Flyttet til A.1/4.52 

A.2/4.5 Lyskaster for 

hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.42 

A.2/4.6 Nattsynutstyr for 

hurtiggående 

fartøyer  

Flyttet til A.1/4.43 

A.2/4.7 Sporingskontroll-

system 

Flyttet til A.1/4.33 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/4.8 Elektronisk vis-

nings- og informa-

sjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.9 Backup for 

elektronisk 

visnings- og 

informasjonssystem 

for sjøkart (ECDIS)  

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.10 Visningssystem for 

rastersjøkart 

(RCDS)  

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.11 Kombinert GPS/ 

GLONASS-utstyr 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.115(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.2/4.12 DGPS, 

DGLONLASS-

utstyr 

Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51 

A.2/4.13 Gyrokompass for 

hurtiggående 

fartøyer  

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.14 Ferdsskriver (VDR) Flyttet til A.1/4.29 

A.2/4.15 Integrert naviga-

sjonssystem 

Flyttet til A.1/4.59 

A.2/4.16 Broutstyr Bevisst ikke utfylt  

A.2/4.17 Radarmålforsterker Flyttet til A.1/4.53 
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A.2/4.18 Lydmottaksanlegg Flyttet til A.1/4.58 

A.2/4.19 Magnetkompass for 

hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

 

A.2/4.20 Sporingskontroll-

system for  

— hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.2/4.21 Kartmateriell for 

skipsradar 

Flyttet til A.1/4.45 

A.2/4.22 Gyroskopisk 

kursindikator 

(THD) 

Flyttet til A.1/4.46 

A.2/4.23 Magnetisk 

kursindikator 

(THD) 

Flyttet til A.1/4.2 

A.2/4.24 Indikator for 

skyvkraft 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 
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    — IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.2/4.25 Indikatorer for 

skyvkraft, stigning 

og tilstand for 

sidepropell 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien,  

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.2/4.26 Indikator for 

svinghastighet 

Flyttet til A.1/4.9 

A.2/4.27 Indikator for 

rorvinkel 

Flyttet til A.1/4.20 

A.2/4.28 Indikator for 

omdreinings-

hastighet 

Flyttet til A.1/4.21 

A.2/4.29 Stigningsindikator Flyttet til A.1/4.22 

A.2/4.30 Broutstyr Bevisst ikke utfylt  

A.2/4.31 Peileapparat Flyttet til A.1/4.54 

A.2/4.32 Brovaktalarm 

(BNWAS) 

Flyttet til A.1/4.57 

A.2/4.33 Sporingskontroll-

system 

(fungerer når 

fartøyets hastighet 

er 30 knop eller 

høyere) 

Bevisst ikke utfylt 
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A.2/4.34 Utstyr med 

mulighet for 

langtrekkende 

identifikasjon og 

sporing (LRIT) 

Bevisst ikke utfylt  

A.2/4.35 Galileo-mottaker Flyttet til A.1/4.56 

A.2/4.36 AIS SART-utstyr Flyttet til A.1/4.55 

A.2/4.37 

(nytt) 

Elektronisk 

krengningsmåler 

— Reg. V/18-7. — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.363(92), 

— IMO MSC.1/rundskr. 982, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1228. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien. 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.2/4.38 

Tidligere 

A.1/4.11 

Loran C-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.818(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79).  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

A.2/4.39 

Tidligere 

A.1/4.12 

Chayka-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.818(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 
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    — IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 2.0 

(2014-07). 

 

5.  Radiokommunikasjonsutstyr 

Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

Kolonne 5:  

IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— IEC 61162-3 utg. 1.2 konsol. med endr. 1 utg. 1.0 (2010-11) og endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) – Del 3: Instrumentnett for 

serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til 

bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring  

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 2 utg. 1.0 (2014-07) Endring 2 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/5.1 VHF-nødradiopeile-

sender 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. IV/8, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.805(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.693-1 (03/12). 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 
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A.2/5.2 Reservekraftkilde 

for radio  

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. IV/13, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.702(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO COMSAR-rundskr. 16, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

 

A.2/5.3 INMARSAT-F 

skipsjordstasjon 

Flyttet til A.1/5.19 

A.2/5.4 Nødpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. IV/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

 

A.2/5.5 Nødalarmpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000). 

— Reg. IV/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008). 

 

A.2/5.6 L-bånd-nødradio-

peilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt  

A.2/5.7 Alarmeringssystem 

for fartøysikkerhet 

 — Reg. XI-2/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.147(77), 

— IMO MSC/rundskr. 1072. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— EN 61162-serien. 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— IEC 61162-serien. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/5.8 

Tidligere 

A.1/5.16 

Toveis VHF-

radiotelefonapparat 

for kommunikasjon 

med luftfartøyer 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelver-

ket av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelver-

ket av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.80(70), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ICAO-konvensjonen, 

vedlegg 10, radioreg-

lementet. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 301 688 

V1.1.1 (2000-07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— ETSI EN 301 688 

V1.1.1 (2000-07). 

 

6.  Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 

COLREG 72-regel der 

det kreves typegod-

kjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt 

relevante IMO-resolusjoner og -

rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/6.1 Navigasjonslys Flyttet til A.1/6.1 

A.2/6.2 Lydsignalapparater — COLREG 72 

vedlegg III/3. 

— COLREG 72 vedlegg III/3, 

— IMO-res. A.694(17).  

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— Fløyter – COLREG 

72, vedlegg III/1 

(Ytelse), 

— Klokker eller gonger 

– COLREG 72, 

vedlegg III/2 

(Ytelse). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 

(2008), 

— Fløyter – COLREG 

72, vedlegg III/1 

(Ytelse), 

— Klokker eller gonger 

– COLREG 72, 

vedlegg III/2 (Ytel-

se). 

 

7.  Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegod-

kjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/7.1 Lastmåler — Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra 

SOLAS-kon-

feransen i 1997. 

— Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-

konferansen i 1997. 

— IMO 

MSC.1/rundskr. 

1229. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/7.2 Vannstandsalarmer 

på bulkskip 

Strøket 

8.  Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegod-

kjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv og 

eventuelt ITU-rekommandasjoner 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/8.1 Kaldstart av 

aggregater (start-

innretninger) 

— Reg. II-1/44, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-1/44, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 12, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 12. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1464 

rev. 1.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/217 

av 10. april 2014 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under dokument K(2014) 2292](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over 

nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om 

nye nasjonale unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III derfor må endres, er det av 

klarhetshensyn hensiktsmessig at de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget med hensyn til transport 

av farlig gods på deres territorium. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. april 2014. 

For Kommisjonen 

Siim KALLAS 

Visepresident 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 18.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 54. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2020/EØS/18/39 
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal avsnitt I.3. lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–a–BE–1 

Gjelder: Klasse 1 — små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6 

Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 

20 kg. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere 

høyst 25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av 

sprengstofftjenesten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–BE–2 

Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 6-97. 

Kommentarer: Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 21 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–BE–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchadises dangereuses par route  

(1-2009) 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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RO–a–BE–4 

Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene til nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

Henvisning til ADR: alle krav. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene (se 2.2.7.1.2 bokstav d)). 

I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte 

røykdetektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et mellomliggende lagringssted. 

På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik emballasje med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et mellomliggende 

lagringssted eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene for 

fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20.7.2001: alminnelige regler for 

strålevern. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Sampakking og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking og samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 28. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–DE–2 

Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en transportørerklæring for visse mengder farlig gods 

som definert i 1.1.3.6 (n1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: innhold i transportdokumentet.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/611 

 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–DE–3 

Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsveiledninger samt veiledninger 

for kjøretøyets mannskap. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket opptil 

1 000 l: som tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: Overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 24. 

Kommentarer: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av 

sett som selges sampakket i emballasjegruppe II i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

DK Danmark 

RO–a–DK–2 

Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 

4, stk. l. 

Kommentarer: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen. 

Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1. Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2. Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3. Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4. Avstanden mellom emballasje som inneholder fenghetter, og emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, skal 

være minst én meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasje som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer og emballasje som inneholder fenghetter, skal lastes slik at den raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5. Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–DK–3 

Gjelder: Veitransport av emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak med sikte på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, 

framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr 

om bord samt opplæringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Innvendig emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i 

visse klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i 

visse ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje 

og/eller per transportenhet er begrenset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

FI Finland 

RO–a–FI–1 

Gjelder: Transport av visse mengder farlig gods i busser samt av små mengder svakt radioaktive materialer for 

helsetjeneste- og forskningsformål.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/613 

 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1, 5.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballeringsbestemmelser, dokumentasjon. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til å transportere farlig gods i visse mengder i henhold til 1.1.3.6 med en 

nettomasse på høyst 200 kg i busser, uten å måtte medbringe et transportdokument og uten å måtte oppfylle alle 

emballasjekrav. Ved transport av svakt radioaktive materialer for helsetjeneste- og forskningsformål i en mengde på høyst 

50 kg er det ikke nødvendig å merke og utstyre kjøretøyet i samsvar med ADR-reglene. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–FI–2 

Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser om tom, ikke-rengjort emballasje, kjøretøyer, containere, tanker, 

batterikjøretøyer og gassbeholdere med flere elementer («MEGC»). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer som har inneholdt to eller flere 

stoffer med UN-nummer 1202, 1203 og 1223, kan beskrivelsen i transportdokumentene etterfølges av ordene «siste last» 

sammen med navnet på det produktet som har det laveste flammepunktet; «tomt tankkjøretøy, 3, siste last: UN 1203  

bensin, II». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–FI–3 

Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoffer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder sprengstoffer 

(høyst 1 000 kg (netto)) til steinbrudd og arbeidsplasser, kan merkes foran og bak med skiltet i modell nr. 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 

15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av klinisk avfall som innebærer risiko for smitte som 

omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 12. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–FR–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Kommentarer: Bare farlig gods til privat eller yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

Gyldig til: 29. februar 2016 

RO–a–FR–6 

Gjelder: Transport av farlig gods i små mengder på eget ansvar (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og som ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Gyldig til: 29. februar 2016 

RO–a–FR–7 

Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for markedstilsyns-

formål. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport av 

farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for forsendelse, 

krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til transportutstyr og 

transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal sampakkes. De skal oppfylle reglene for største mengde 

for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle kravene til kasser 

av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen må være utstyrt med 

merkingen i avsnitt I.1, nr. 3.4.7, i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og teksten «Prøver for analyse» (på fransk: Echantillons 

destinés à l’analyse). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten ikke av bestemmelsene i avsnitt I.1 i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Kommentarer: Unntaket i avsnitt I.1, nr. 1.1.3, i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av 

farlig gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstils yn har 

Frankrike innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport 

av prøver som inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er 

mengdebegrensninger for innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, væske 

(flammepunkt ved minst 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke overskrider mengdene angitt i 

1.1.3.6 i ADR. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1 dersom 

mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations 2004”. 

Kommentarer: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike pesticider. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–IE–4 

Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til skjenkesteder (for 

drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes til). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til 

skjenkesteder for drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes til).  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

Kommentarer: Hovedvirksomheten består av distribusjon av emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen 

med noen få små flasker som inneholder samme type drivgasser. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–IE–5 

Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder transporter med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, 

bruk av gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-

klasse 2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra 

mottakeren av transporten nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, 

men transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten nevnt i iii), og vi) 

distribueres lokalt i landet i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

Kommentarer: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med den særlig angitte gassen – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–IE–6 

Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) utgåtte pyrotekniske artikler med klassifiseringskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i 

klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, 

UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507 som 

transporteres til nærmeste militæranlegg for sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. Forsendelses-

bestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 

0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de alminnelige 

emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet inneholder 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler transporteres lokalt til 

nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g) 

Kommentarer: Transport av små mengder utgåtte pyrotekniske artikler, særlig fra lystbåteiere og skipshandlere, til 

militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. Unntaket gjelder for 

lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre som er tildelt 

pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

LT Litauen 

RO–a–LT–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–6 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 

«Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (regjeringsresolusjon nr. 337 om veitransport av 

farlig gods i Republikken Litauen, vedtatt 23. mars 2000). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

HU Ungarn 

RO-a-HU-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-DE-2 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

RO–a-HU-2 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

UK Det forente kongerike 

RO–a–UK–1 

Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder begrensede 

mengder med radioaktivt materiale. (En selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 røykdetektorer til 

privat bruk i hvert kjøretøy eller hver jernbanevogn, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på høyst 40 kBq, eller høyst 

fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per lysinnretning i hvert kjøretøy eller hvert 

jernbanekjøretøy.)  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 

3(10). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–2 

Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Kommentarer: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–3 

Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). 

Kommentarer: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–4 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket 

på annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Kommentarer: Kravene i ADR er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–5 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.3 and 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; 

reg. 14 and Schedule 4. 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og 

multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–6 

Gjelder: Økning av største nettovekt for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Kommentarer: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en lengde på 

over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. Konstruksjonsbegrensningene på 

EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller losse slike gjenstander. For enkelte 

gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av transporten. Slikt utstyr finnes sjelden i 

praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav om å bygge flere EX/III-spesialkjøretøyer for 

å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for bransjen. 

I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff. 

Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde. 

Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at slaghastigheten 

må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde for at patroner skal antennes.  
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Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–7 

Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikre parkerings- og tilsynsinnretninger, men krever ikke at 

visse typer last i klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Kommentarer: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–8 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer av samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for 

å hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

Eksempler på varianter som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med UN-

nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2. Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 kan transporteres i samme 

kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) eller farlig 

gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 har en 

samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transportkategori 

2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige 

godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på 

høyst 20 kg.  
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4. Eksplosjonsfarlige gjenstander klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 kan transporteres sammen med 

eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstandene. 

Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–a–UK–9 

Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små 

kjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha 

oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til alle unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

Kjøretøyene skal enten 

a) være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b) være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 

5(4)(d). 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO-a-UK-10 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 

15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: alle bestemmelser 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I til transport av klinisk avfall som innebærer risiko 

for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011. 

Gyldig til: 1. januar 2017 

Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002.  
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Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–BE–5 

Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1 (gammel forskrift: A5, 2X14, 2X12). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til framstilling av 

emballasje er mindre strenge. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

(1-2009) 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–BE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–5 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

(1-2009) 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–BE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

(2-2008) 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–BE–8 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–2 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–BE–9 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-3 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 15. januar 2018 

RO–bi–BE–10 

Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon og merking av kolli samt førerkort. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Kommentarer: I følgende liste angis unntakets nummer i nasjonal lovgivning, tillatt avstand og det farlige godset. 

Unntak 2-89: Kryssing av offentlig vei (kjemikalier i kolli) 

Unntak 4-97: 2 km (støpeblokker av råjern ved høy temperatur) 

Unntak 2-2001: 300 m (klasse 3, 6.1 og 8) 

Unntak 6-2004: Høyst 5 km (kjemikalier i kolli) 

Unntak 12-2004: 800 m (UN 3082) 

Unntak 16-2004: Høyst 55 km (begrensede mengder) 

Unntak 7-2005: Kryssing av offentlig vei (UN 1202) 

Unntak 9-2005: 1200 m (UN 3077) 

Unntak 1-2006: 600 m (kjemikalier i kolli) 

Unntak 13-2007: 8 km (kjemikalier i kolli) 

Unntak 7-2008: Høyst 1,5 km (tomme, ikke-rengjorte tanker og tanker for klasse 9) 

Unntak 8-2008: 800 m (UN 2735 og UN 3082) 

Unntak 2-2009: 350 m (kjemikalier i kolli) 

Unntak 3-2009: Høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) 

Unntak 5-2009: Høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) 

Unntak 9-2009: Høyst 20 km (klasse 2 i kolli) 

Unntak 16-2009: 200 m (IBC) 

Gyldig til: 15. januar 2018 

DE Tyskland 

RO–bi–DE–1 

Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a) mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og transport på bestemte ruter), 

b) antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B, 

c) tomme, ikke-rengjorte tanker (det er tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18.  
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Kommentarer: Det vil ikke være praktisk mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DE–2 

Gjelder: Bulktransport av PCB-forurensede stoffer i klasse 9. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bulktransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til bulktransport i forseglede vekselflak eller containere for å hindre inntrengning 

av væsker eller støv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 11. 

Kommentarer: Unntak 11 gjelder til 31.12.2004. Fra 2005: samme bestemmelser i ADR og RID. 

Se også multilateral avtale M137. 

Liste nr. 4*. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DE–3 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå 

farlige reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DE–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-BE-1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Gyldig til: 1. januar 2017 

RO-bi-DE-5 

Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre 

steder, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere 

Innhold i nasjonal lovgivning: lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt:  
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1. Krav til tankcontainere 

1.1. Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til 

konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2. Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre trykket 

stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen selv etter å ha blitt 

aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og tilsvarende 

trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått typeprøving og 

typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2. Merking 

Hver tankcontainer skal merkes med et faremerke på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1. i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3. Driftsbestemmelser 

3.1. Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke kan 

finne sted. 

3.2. Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3. Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter lossing 

inntil det er fylt igjen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak Nordrhein-Westfalen 

Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for 

videre bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og merket med tankkoden L10DN. 

Gyldighetstidens utløp: 1. januar 2017 

RO-bi-DE-6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

Gyldig til: 30. juni 2015 

DK Danmark 

RO–bi–DK–1 

Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 — intet transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i klasse 

2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene, samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om FN-nummer, navn og klasse.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Kommentarer: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DK–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as 

amended. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DK–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as 

amended. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–DK–4 

Gjelder: Veitransport av farlig gods av visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller forbehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, 

emballeringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om 

vilkår for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav 

til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til 

nærliggende returpunkter for avfall eller forbehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser skal 

overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

innvendig emballasje, per ytre emballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunktet for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av innvendig emballasje. 

Gyldig til: 1. januar 2019  
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EL Hellas 

RO–bi–EL–1 

Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene for faste tanker (tankkjøretøyer) som er registrert før 31. desember 2001, og som 

brukes til lokal transport eller transport av små mengder av enkelte kategorier av farlig gods. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak med skall av metall samt batterikjøretøyer og  

MEGC-er. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker og tankcontainere 

registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1985 og 31. desember 2001 kan brukes fram til 31. desember 2010. Denne 

overgangsbestemmelsen gjelder kjøretøyer for transport av følgende farlige materialer (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 

1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Den er ment å gjelde transport av små mengder eller 

lokal transport med kjøretøyer som er registrert i nevnte tidsrom. Overgangsbestemmelsen får anvendelse på tankkjøretøyer 

som er ombygd i henhold til følgende kriterier: 

1. Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 

211.152, 211.153, 211.154). 

2. En platetykkelse i skallet på minst 3 mm for tanker med en lagringskapasitet på inntil 3 500 liter og minst 4 mm for 

tanker av bløtt stål med en lagringskapasitet på inntil 6 000 liter, uavhengig av type skillevegger og tykkelsen på dem. 

3. Dersom det benyttede materialet er aluminium eller et annet metall, skal tankene oppfylle kravene til tykkelse og andre 

tekniske spesifikasjoner i tekniske tegninger som er godkjent av den lokale myndigheten i det landet der kjøretøyene 

tidligere var registrert. Dersom tekniske tegninger ikke foreligger, skal tankene oppfylle kravene i 6.8.2.1.17 (211.127). 

4. Tankene skal oppfylle kravene i punkt 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) og 6.8.2.2, herunder underpunkt 6.8.2.2.1, og 

6.8.2.2.2 (211.130, 211.131). 

Nærmere bestemt kan tankkjøretøyer med en masse på under fire tonn og en skalltykkelse på under 3 mm som brukes bare 

til lokal transport av gassoljer (UN 1202), og som ble registrert første gang før 31. desember 2002, brukes bare dersom de 

er ombygd i samsvar med punkt 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των 

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-

δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner 

og prøving av faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO-bi–EL–2 

Gjelder: Unntak fra kravene til konstruksjon av basiskjøretøyet med hensyn til kjøretøyer beregnet på lokal transport av 

farlig gods når kjøretøyet ble registrert første gang før 31. desember 2001. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav med hensyn til konstruksjon av basiskjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntaket gjelder for kjøretøyer beregnet på lokal transport av farlig gods (kategori UN 1202, 

1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257), registrert første gang før 

31. desember 2001. 

De ovennevnte kjøretøyene skal oppfylle kravene i 9 (9.2.1 til 9.2.6) i vedlegg B til direktiv 94/55/EF med følgende unntak: 

Kravene i 9.2.3.2 må oppfylles bare dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med blokkeringsfrie bremser. Det skal være 

utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som beskrevet i 9.2.3.3.1, men må ikke nødvendigvis oppfylle kravene i 9.2.3.3.2 

og 9.2.3.3.3.  
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Fartsskriverens strømforsyning skal være utstyrt med en sikkerhetsbarriere som er koplet direkte til batteriet (punkt 220 

514), og det elektriske utstyret for boggiakselens løftemekanisme skal være montert slik det opprinnelig ble montert av 

kjøretøyprodusenten, og beskyttes i et dertil egnet forseglet kabinett (punkt 220 517). 

Tankkjøretøyer med største vekt på under fire tonn som er beregnet på lokal transport av diesel/fyringsolje (UN 1202), skal 

særlig oppfylle kravene i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 og 9.2.4.5, men ikke nødvendigvis de andre kravene. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν 

εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tekniske krav til kjøretøyer som allerede er i bruk 

og som er beregnet på lokal transport av visse kategorier farlig gods). 

Kommentarer: Antallet berørte kjøretøyer er lite, sammenlignet med det samlede antallet kjøretøyer som allerede er 

registrert, og de er i tillegg bare beregnet på lokal transport. Formen for unntak som det anmodes om, størrelsen på den 

aktuelle vognparken og typen gods som transporteres, utgjør ikke et veisikkerhetsproblem. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

ES Spania 

RO–bi–ES–2 

Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen (rør, 

sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot å kunne 

bli slitt av ved ytre påkjenninger eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinnretninger 

(herunder flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3. 

Kommentarer: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, og som 

utelukkende ble brukt i landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er 

fortsatt i bruk i dag. De kjøres sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i 

landbruket. 

Gyldig til: 29. februar 2016 

FI Finland 

RO–bi–FI–1 

Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1(a) 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) 

angis i stedet for de eksplosjonsfarlige stoffenes faktiske nettovekt. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003).  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/629 

 

Kommentarer: Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for 

sprengstoffindustrien i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

Unntaket er registrert av Kommisjonen som unntak nr. 31. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–FI–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-10 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–FI–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DE-1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 29. februar 2016 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 23-4. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–FR–3 

Gjelder: Transport av faste lagertanker for LPG (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av faste lagertanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 30. 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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RO–bi–FR–4 

Gjelder: Særlige vilkår for føreropplæring og godkjenning av kjøretøyer som brukes til landbrukstransport (over korte 

avstander). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.3.2, 8.2.1 og 8.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tankutstyr og føreropplæring. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Særlige bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer. 

Spesialopplæring for førere. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 29-2 — Annex D4. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

HU Ungarn 

RO–bi-HU-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-3 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

IE Irland 

RO–bi–IE–3 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–IE–6 

Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at bøyelige påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med bøyelige slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer  

UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det 

treffes egnede tiltak for å hindre at innhold lekker ut. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Bøyelige slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også 

under transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt for å sikre at kunden 

mottar riktig mengde av produktet. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–IE–7 

Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottakere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Foreslått unntak for å kunne endre kravene i ADR om transportdokumentet og rengjøring av 

kjøretøyet for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

Kommentarer: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods 

som transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO-bi-IE-8 

Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a) mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b) mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en offentlig vei, 

forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use 

of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Kommentarer: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO-bi-

SE-3 og RO-bi-UK-1. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

LT Litauen 

RO–bi–LT–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–EL–1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 

«Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (regjeringsresolusjon nr. 337 om veitransport av 

farlig gods i Republikken Litauen, vedtatt 23. mars 2000). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–LT–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–EL–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 

«Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (regjeringsresolusjon nr. 337 om veitransport av 

farlig gods i Republikken Litauen, vedtatt 23. mars 2000). 

Gyldig til: 30. juni 2015 

NL Nederland 

RO–bi–NL–13 

Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2004. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av ytre 

emballasje; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; drift; 

kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 17 vesentlige bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små 

mengder. Med tanke på de små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og med tanke på de ulike stoffenes 

mangfoldige natur, er det ikke mulig å gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte 

ordning fastsettes derfor en forenklet variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2004. 

Kommentarer: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det aktuelle 

stoffet består derfor av rester som for eksempel malingrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av transportmiddel, som blant 

annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, blinkende lys. Når det gjelder 

transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for eksempel ved at stoffet transporteres i 

forseglet emballasje for å unngå spill eller risikoen for at giftig damp lekker ut eller samles i kjøretøyet. I kjøretøyet finnes 

enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall og som gir beskyttelse mot at lasten forskyves eller åpnes utilsiktet. 

Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et kompetansebevis, med tanke på at det er 

snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper om farene ved disse stoffene, bør det finnes 

skriftlige instruksjoner som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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PT Portugal 

RO–bi–PT–1 

Gjelder: Transportdokument for UN 1965 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, kondensert, n.o.s.», som transporteres i sylindere, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0 som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

«UN 1965 propan» for blanding C som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, 

of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October. 

Kommentarer: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–PT–2 

Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig 

Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, 

of Decreto-Lei No 267-A/2003, of 27 October. 

Kommentarer: Kravet om at tomme tanker og container som har inneholdt farlig gods skal ledsages av et 

transportdokument i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter, som kan minimeres uten at 

sikkerheten settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

SE Sverige 

RO–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 2, 5.2 og 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering og merking og krav til konstruksjon og prøving av emballasje.  



Nr. 18/634 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lovgivningen består av forenklede klassifiseringskriterier, mindre strenge krav til konstruksjon 

og prøving av emballasje og endrede krav til merking. 

I stedet for at farlig avfall klassifiseres i henhold til ADR, inndeles det i ulike avfallsgrupper. Hver avfallsgruppe inneholder 

stoffer som, i samsvar med ADR, kan pakkes sammen (sampakking). 

Hver emballasje skal merkes med den aktuelle avfallsgruppekoden i stedet for med UN-nummeret. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse bestemmelsene kan anvendes bare ved transport av farlig avfall fra offentlige gjenvinningssteder til 

sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–2 

Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder 

farlig gods. 

Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–3 

Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av kolli, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsbevis i henhold til 9. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

losserisiko, innlevering av bevis osv. 

Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods. 

Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, som f.eks. sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder 

smuglerbrennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og 

deretter til et destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Tillatte avvik er som 

følger: a) det er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. Hver 

pall som inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det utføres 

ca. 20 slike transporter hvert år. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

Trekkvogner trenger ikke å ha et godkjenningsbevis. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–6 

Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon av kjøretøyet, er ikke nødt til å gjennomgå 

opplæringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske inspeksjonen, være lastet med 

farlig gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt. 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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RO–bi–SE–7 

Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankbiler. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i 

transportdokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn 

og adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–9 

Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument; konstruksjon av tanker; godkjenningsbevis. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a) en farlig gods-erklæring er ikke nødvendig, 

b) eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og 

som er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes, 

c) eldre tankbiler som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 1999, 

3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten av 

veiarbeidsplasser, 

d) godkjenningsbevis er ikke nødvendig for mannskapsvogner og tankbiler med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne som er utstyrt med en ikke-

godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–10 

Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan emballeres bare i samsvar med 4.1.4. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous 

goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4. 

Kommentarer: Denne får anvendelse bare på nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle 

forskriftene var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

Bare to selskaper utfører transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–11 

Gjelder: Førerkort 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous 

goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. 

Kommentarer: Lokal transport. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–SE–12 

Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1) 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får den særlige bestemmelsen V2(1) i 7.2.4 anvendelse 

bare dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), og dersom fyrverkeriet er 

klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold til 14. reviderte 

utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods 

En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous 

goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. 

Kommentarer: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av EX-

godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake fra 

terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til 

fyrverkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i den særlige bestemmelsen 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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UK Det forente kongerike 

RO–bi–UK–1 

Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 

2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Kommentarer: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–UK–2 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal 

distribusjonskjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt 

for klasse 7) (N11). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne emballasje begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre 

transportforetaket har gitt tillatelse til det». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3). 

Kommentarer: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for 

distribusjonen på detaljistnivå. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–UK–3 

Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). 

Kommentarer: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

Gyldig til: 30. juni 2015  
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RO–bi–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-12 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RO–bi–UK–5 

Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlig bestemmelse 636 

Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særlig bestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra 

returpunktene for forbrukere til forbehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium (UN 2800 

og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

Høyst 5 % av hver emballasje kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier. 

Hver enkelt emballasjes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 part 1. 

Kommentarer: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort 

antall personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter 

retningslinjene fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme», og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt 

ADR-emballasje og nødvendig instruksjon. 

Gyldig til: 30. juni 2015.» 

2) I vedlegg II skal avsnitt II.3. lyde: 

«II.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer  
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Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–a–DE–2 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II og i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

FR Frankrike 

RA–a–FR–3 

Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6 omfattes ikke av kravet om lasterklæring. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 20.2. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–a–FR–4 

Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste etiketter på sidene av vognene. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse 1, 

6.2 eller 7) må merkes. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 21.1. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

SE Sverige 

RA–a–SE–1 

Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med etiketter. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods skal være utstyrt med etiketter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

UK Det forente kongerike 

RA–a–UK–1 

Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) 

Regulations 1999). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–a–UK–2 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer av samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom alle rimelige tiltak er iverksatt for å 

hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods. 

Eksempler på varianter som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med UN-

nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff.  
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2. Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 kan transporteres i samme 

kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) eller farlig 

gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 har en 

samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i 

transportkategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, 

forutsatt at det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har 

en samlet nettomasse på høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 kan transporteres sammen med 

eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstandene. 

Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–a–UK–3 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.1. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler om unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes 

multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–a–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RA–a–FR–6. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Kommentarer: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–a–UK–5 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere.  
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Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26. 

Kommentarer: Kravene i RID er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bi–DE–2 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA-bi-DE-3 

Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8, punkt 6.8.2.3, 

kreves typegodkjenning for tanker som er brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over korte 

avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget etter russiske 

standarder. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende sikkerhetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Gyldig til: 30. januar 2020 (tillatelsen er forlenget)  
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DK Danmark 

RA–bi–DK-1 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15 February 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2015 

RA–bi–DK-2 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15 February 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 29. februar 2016 

CZ Tsjekkia 

(Unntaket har utløpt) 

SE Sverige 

RA–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 2, 5.2 og 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering og merking og krav til konstruksjon og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lovgivningen består av forenklede klassifiseringskriterier, mindre strenge krav til konstruksjon 

og prøving av emballasje og endrede krav til merking. I stedet for at farlig avfall klassifiseres etter RID, inndeles det i ulike 

avfallsgrupper. Hver avfallsgruppe inneholder stoffer som, i samsvar med RID, kan pakkes sammen. Hver emballasje skal 

merkes med den aktuelle avfallsgruppekoden i stedet for med UN-nummeret.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse bestemmelsene kan anvendes bare på transport av farlig avfall fra offentlige gjenvinningssteder til 

disponeringsanlegg for farlig avfall. 

Gyldig til: 30. juni 2015 

Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bii–DE–1 

Gjelder: Lokal transport av UN 1051 hydrogencyanid, stabilisert, flytende, som inneholder høyst 1 vektprosent vann, i 

jernbanetankvogner, som unntak fra punkt 4.3.2.1.1 i avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1 

Innhold i direktivets vedlegg: forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann 

Innhold i nasjonal lovgivning: lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og 

strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formål og hvis 

konstruksjon og utstyr løpende tilpasses i samsvar med den nyeste sikkerhetsteknologien (f.eks. utstyres med kollisjons-

dempere i samsvar med TE 22). Transportprosessen reguleres i detalj av ytterligere driftsmessige sikkerhetsbestemmelser i 

avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og risikohåndtering og overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: unntak nr. E 1/97 (4. endrede utgave), Eisenbahn-Bundesamt 

Gyldighetstidens utløp: 1. januar 2017 

DE Tyskland 

RA-bii-DE-2 

Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til kapittel 3.2, tabell A, er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid, emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2018.» 

3) I vedlegg III skal avsnitt III.3. lyde: 

«III.3 Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: IW-a/bi/bii-MS-nn 
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IW = innlands vannveier 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

Med hjemmel i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BG: Bulgaria 

IW–bi–BG–1 

Gjelder: Klassifisering og inspeksjon av bunkerfartøyer 

Henvisning til avsnitt III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF: Kapittel 1.15 

Innhold i vedlegget til direktivet: Ifølge bestemmelsene i kapittel 1.15, Anerkjennelse av klassifikasjonsselskaper, skal et 

klassifikasjonsselskap som ønsker å anerkjennes etter bestemmelsene, gjennomgå framgangsmåten for anerkjennelse angitt 

i avsnitt 1.15.2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klassifisering og inspeksjon av bunkerfartøyer for petroleumsprodukter som utøver 

virksomhet i vann rundt bulgarske elvehavner eller andre områder som hører inn under disse havnenes direkte jurisdiksjon, 

som utføres av et klassifikasjonsselskap som ikke er anerkjent i samsvar med kapittel 1.15 i avsnitt III.1 i vedlegg III til 

direktiv 2008/68/EF, er tillatt forutsatt at sikkerheten ikke settes i fare. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни 

товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за 

извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Forordning nr. 16 av 20. juni 2006 om håndtering av farlig 

gods og transport av denne til sjøs og via innlands vannveier; Forordning nr. 4 av 9. januar 2004 om anerkjennelse av 

selskaper som utøver skipsbesiktigelse og kontroll av skipsredere). 

Kommentarer: Unntaket gjelder bare fartøyer som utøver virksomhet i havneområder eller andre områder under disse 

havnenes direkte jurisdiksjon. 

Gyldig til: 15. januar 2018.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 361/2014 

av 9. april 2014 

om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av forordning (EF) nr. 1073/2009 med 

hensyn til dokumenter for internasjonal persontransport med turvogn og buss, og om 

oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang 

til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss, og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006(1), særlig 

artikkel 5 nr. 3 og 5, artikkel 6 nr. 4, artikkel 7 nr. 2, artikkel 12 nr. 5 og artikkel 28 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal det ved rutetransport og visse former for spesiell 

rutetransport kreves tillatelse. 

2)  I henhold til artikkel 12 nr. 1 i samme forordning skal transport utenfor rute som definert i artikkel 2 nr. 4 utføres i 

henhold til et kontrolldokument. 

3)  I henhold til artikkel 5 nr. 5 i samme forordning skal transport for egen regning som definert i artikkel 2 nr. 5 omfattes 

av en attestordning. 

4)  Det må fastsettes regler for bruken av kontrolldokumentene omhandlet i artikkel 12 i nevnte forordning, og hvordan de 

berørte medlemsstatene skal underrettes om navnene på transportører som utfører transport utenfor rute og om 

tilknytningspunkter underveis.  

5)  For å oppnå en forenkling er det nødvendig å standardisere kjøreskjemaene for internasjonal transport utenfor rute og 

for kabotasje i form av transport utenfor rute. 

6)  Et kjøreskjema som benyttes som kontrolldokument ved kabotasje i form av spesiell rutetransport, bør fylles ut som en 

månedsoversikt. 

7)  Det er nødvendig å standardisere de skjemaernemedlemsstatene bruker til å sende Kommisjonen statistikker om antall 

tillatelser til rutetransport og kabotasje. 

8)  Av hensyn til åpenhet og enkelhet bør alle maler vedtatt i forordning (EF) nr. 2121/98 av 2. oktober 1998 om gjennom-

føringsregler for rådsforordning (EØF) nr. 684/92 og rådsforordning (EF) nr. 12/98 om dokumenter for persontransport 

med turvogn og buss(2) tilpasses til forordning (EF) nr. 1073/2009 med hensyn til internasjonal transport med turvogn 

og buss. 

9)  Forordning (EØF) nr. 2121/98 bør derfor oppheves. 

10)  Medlemsstatene trenger tid til å få de nye dokumentene trykket og distribuert. I mellomtiden bør derfor transportørene 

fortsatt kunne benytte dokumentene i forordning (EF) nr. 2121/98, med påtegning om at de tar hensyn til bestemmelsene 

i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for veitransport.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 10.4.2014, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 

15.12.2016, s. 55. 

(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88. 

(2) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 10. 

2020/EØS/18/40 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT I 

KONTROLLDOKUMENT 

Artikkel 1 

1. Kontrolldokumentet (kjøreskjema) for transport utenfor rute som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009 

skal utformes i samsvar med malen i vedlegg I til denne forordning. 

2. Kjøreskjemaene skal samles i hefter med 25 skjemaer, hvert av dem i to eksemplarer som kan rives ut. Hvert hefte skal ha 

et nummer. Skjemaene skal også nummereres fra 1 til 25. Heftets omslag skal utformes i samsvar med malen i vedlegg II. 

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å kunne tilpasse disse kravene til elektronisk behandling av 

kjøreskjemaer. 

Artikkel 2 

1. Et hefte som nevnt i artikkel 1 skal utferdiges i transportørens navn og skal ikke kunne overdras. 

2. Kjøreskjemaet skal fylles ut i to eksemplarer av transportøren eller føreren, på en slik måte at teksten er leselig og 

bokstavene ikke kan slettes, for hver reise og før avgang. Det skal gjelde for hele reisen. 

3. Kjøreskjemaets original skal oppbevares i kjøretøyet under hele den reise det gjelder for. En kopi skal oppbevares hos 

foretaket. 

4. Transportøren skal ha ansvar for oppbevaringen av kjøreskjemaene. 

Artikkel 3 

Ved internasjonal transport utenfor rute utført av en gruppe transportører som handler på vegne av samme oppdragsgiver, der 

passasjerer eventuelt kan få overgang til en annen transportør i samme gruppe, skal kjøreskjemaets original oppbevares i 

kjøretøyet som benyttes til transporten. En kopi av kjøreskjemaet skal oppbevares hos alle transportører. 

Artikkel 4 

1. Kopier av kjøreskjemaer som benyttes som kontrolldokument ved kabotasje i form av transport utenfor rute i henhold til 

artikkel 15 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1073/2009, skal returneres av transportøren til vedkommende myndighet eller organ 

i etableringsstaten slik denne myndigheten eller dette organet fastsetter. 

2. Ved kabotasje i form av spesiell rutetransport i henhold til artikkel 15 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal 

kjøreskjemaet i vedlegg I til denne forordning fylles ut som en månedsoversikt og returneres av transportøren til vedkommende 

myndighet eller organ i etableringsstaten slik denne myndigheten eller dette organet fastsetter. 

Artikkel 5 

Kjøreskjemaet skal gjøre det mulig for innehaveren, under en internasjonal transport utenfor rute, å gjennomføre lokale 

utflukter i en annen medlemsstat enn transportørens etableringsstat, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 1073/2009. De lokale utfluktene skal føres på kjøreskjemaene før kjøretøyet starter på den aktuelle 

utflukten. Kjøreskjemaets original skal oppbevares om bord i kjøretøyet under hele den lokale utflukten.  
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Artikkel 6 

Kontrolldokumentet skal framvises når en godkjent kontrollør ber om det. 

AVSNITT II 

TILLATELSER 

Artikkel 7 

1. Søknad om tillatelse til rutetransport og spesiell rutetransport som krever tillatelse skal utformes i samsvar med malen i 

vedlegg III. 

2. Søknader om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Ruteplan. 

b)  Tariffsatser. 

c)  Bekreftet kopi av fellesskapslisensen for internasjonal persontransport med turvogn og buss for en annens regning som 

omhandlet i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

d)  Opplysning om type og mengde transport som søkeren planlegger å utføre dersom søknaden gjelder en ny transporttjeneste, 

eller som er utført dersom søknaden gjelder fornyelse av tillatelsen. 

e)  Et kart i passende målestokk der ruten og stoppestedene for av- eller påstigning er merket av. 

f)  En kjøreplan som gjør det mulig å kontrollere om transporten er i samsvar med Unionens regelverk om kjøre- og hviletider. 

3. Søkerne skal underbygge søknaden med eventuelle andre opplysninger som de mener er relevante, eller som utstedende 

myndighet ber om. 

Artikkel 8 

1. Tillatelsene skal utformes i samsvar med malen i vedlegg IV. 

2. Alle kjøretøyer som benyttes til transport som krever tillatelse, skal ha en tillatelse eller en kopi bekreftet av utstedende 

myndighet om bord. 

3. Tillatelsene skal være gyldige i høyst fem år. 

AVSNITT III 

ATTESTER 

Artikkel 9 

1. Attester i forbindelse med transport for egen regning som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal 

utformes i samsvar med malen i vedlegg V til denne forordning. 

2. Foretak som ber om en attest skal gi utstedende myndighet bevis på eller sikkerhet for at vilkårene i artikkel 2 nr. 5 i 

forordning (EF) nr. 1073/2009 er oppfylt. 

3. Alle kjøretøyer som benyttes til transport som krever attest, skal ha en attest eller en bekreftet kopi av attesten om bord 

under hele reisen, og den skal framvises når en godkjent kontrollør ber om det. 

4. Attester skal være gyldige i høyst fem år. 
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AVSNITT IV 

OVERSENDING AV STATISTIKKER 

Artikkel 10 

Opplysninger om kabotasje som nevnt i artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009 skal oversendes som en tabell i 

samsvar med malen i vedlegg VI til denne forordning. 

AVSNITT V 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 11 

1. Medlemsstatene kan tillate bruk av eksisterende beholdninger av kjøreskjemaer, søknader om tillatelse, tillatelser og 

attester som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 2121/98, fram til 31. desember 2015. 

2. De øvrige medlemsstater skal godta disse kjøreskjemaene og søknadene om tillatelse på sitt territorium fram til  

31. desember 2015. 

3. Tillatelser og attester som er utarbeidet i samsvar med forordning (EF) nr. 2121/98 og utstedt før 31. desember 2015, skal 

være gyldige til sin utløpsdato. 

Artikkel 12 

Forordning (EF) nr. 2121/98 oppheves. 

Artikkel 13 

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. 

Utferdiget i Brussel 9. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

MAL FOR KJØRESKJEMA nr. ……… i hefte nr. ………. 

(Farge Pantone 358 (lysegrønn) eller så tett opp til denne fargen som mulig, format DIN A4 ubestrøket papir) 

INTERNASJONAL TRANSPORT UTENFOR RUTE og KABOTASJE I FORM AV TRANSPORT UTENFOR RUTE 

(Om nødvendig kan det gis utfyllende opplysninger til hver rubrikk på et eget ark) 

1 
 

Turvognens registreringsnummer 

 ...............................................................................................................  

Sted, dato og transportørens underskrift 

2  
Transportør og eventuelt underleverandør eller 

transportørgruppe 

1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  

3 
 

Førerens/førernes navn 

1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  

4 
Organisasjon eller person som er ansvarlig for 

transporten utenfor rute 

1.   .........................................  3.  ..........................................  

2.   .........................................  4.  ..........................................  

5 Type transport 

 Internasjonal transport utenfor rute 

 Kabotasje i form av transport utenfor rute 

 Kabotasje i form av spesiell rutetransport – månedsoversikt 

 Måned  .............................  År  ...................................  

6 
Avreisested:  .............................................................................  Stat:  ................................................................  

Bestemmelsessted:  .................................................................... Stat:  ................................................................  

7 

Reise 
Rute/dagsstrekninger og/eller av- og 

påstigningssteder 

 
Antall passasjerer 

 
Kjøring uten 

passasjerer 

(merk med X) 

Planlagt antall km 

Datoer 
fra til 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

8 

Eventuelle tilknytningspunkter med annen 

transportør i samme gruppe 

Antall passasjerer 

som går av 

Endelig bestemmelsessted for 

passasjerer som går av 

Navn på transportøren som tar 

opp passasjerene 

    

    

9 

Lokale utflukter 

Dato 
Planlagt antall 

km 
Avreisested Utfluktssted Antall passasjerer 

     

     

     

10 

Uforutsette endringer 

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  
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VEDLEGG II 

Heftets omslag 

(Format DIN A4 ubestrøket papir 100g/m2 eller mer) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

UTSTEDENDE STAT Vedkommende myndighet 

Nasjonalitetsmerke(1)  ...............................................................................  

Hefte nr. ... 

med kjøreskjemaer for 

a)  internasjonal transport utenfor rute med turvogn og buss mellom medlemsstatene, utstedt med hjemmel i forordning (EF) 

nr. 1073/2009 

b)  kabotasje i form av transport utenfor rute utført i en annen medlemsstat enn transportørens etableringsstat, utstedt med hjemmel 

i forordning (EF) nr. 1073/2009  

til:..............................................................................................................................................................................................................................  

(Transportørens for- og etternavn eller foretaksnavn) 

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

(Full adresse, telefon- og faksnummer) 

  .................................................................   .............................................................................  

 (Sted og dato) (Utstedende myndighets eller organs underskrift og stempel) 
  

  

(1) Østerrike (A), Belgia (B), Bulgaria (BG), Kroatia (HR), Kypros (CY), Den tsjekkiske republikken (CZ), Danmark (DK), Estland (EST), 

Finland (FIN) Frankrike (F), Tyskland (D), Hellas (GR), Irland (IRL), Italia (I), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (L), Ungarn (H), 

Malta (M), Nederland (NL), Polen (P), Portugal (P), Romania (RO), Slovakia (SLO), Spania (E), Sverige (S), Det forente kongerike (UK). 
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(Side 2) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

VIKTIG 

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Artikkel 12 nr. 1, artikkel 5 nr. 3 annet ledd og artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1073/2009 sier at transport utenfor rute skal utføres i 

henhold til et kontrolldokument (kjøreskjema fra det heftet med kjøreskjemaer som er utstedt til en transportør).  

2. Artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009 definerer transport utenfor rute som «transport som ikke omfattes av definisjonen av 

rutetransport, herunder spesiell rutetransport, og som først og fremst kjennetegnes ved at den benyttes til transport av passasjergrupper som 

er satt sammen på initiativ fra en kunde eller fra transportøren selv».  

 Rutetransport defineres i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009 som «regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter 

der passasjerene tas opp og slippes av ved stoppesteder som er fastsatt på forhånd». Rutetransport kan benyttes av alle, eventuelt med 

forbehold om plassbestilling.  

 Rutetransportens regelmessighet berøres ikke av eventuelle justeringer i transportvilkårene.  

 Transport forbeholdt bestemte passasjerkategorier, uansett hvem som står for organisering av transporten, anses som rutetransport. En slik 

transport kalles «spesiell rutetransport» og omfatter 

a)  transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeid, 

b)  transport av skoleelever og studenter til og fra utdanningsinstitusjonen. Selv om en spesiell transport kan variere alt etter brukernes 

behov, kategoriseres den likevel som rutetransport.  

3. Kjøreskjemaet gjelder for hele reisen. 

4. Fellesskapslisensen og kjøreskjemaet gir innehaveren rett til å utføre  

i)  internasjonal transport utenfor rute med turvogn og buss mellom to eller flere medlemsstater,  

ii)  kabotasje i form av transport utenfor rute i en annen medlemsstat enn transportørens etableringsstat.  

5. Kjøreskjemaet fylles ut i to eksemplarer av transportøren eller føreren før hver reise begynner. Kopien av kjøreskjemaet oppbevares hos 

foretaket. Føreren oppbevarer originalen om bord i kjøretøyet under hele reisen og framviser den når godkjent kontrollør ber om det.  

6. Etter reisens slutt returnerer føreren kjøreskjemaet til foretaket som har utferdiget det. Transportøren har ansvar for å oppbevare dokumentene. 

De fylles ut slik at teksten er leselig og bokstavene ikke kan slettes. 
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(Side 3) 

B. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INTERNASJONAL TRANSPORT UTENFOR RUTE 

1. Artikkel 5 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr, 1073/2009 sier at det ved parallell eller midlertidig transport som kan sammenliknes med 

eksisterende rutetransport og som har samme kundekrets som den, skal kreves tillatelse.  

2. Transportører kan, innenfor rammen av en internasjonal transport utenfor rute, gjennomføre lokale utflukter i en annen medlemsstat enn 

der de er etablert. Slike utflukter er beregnet på passasjerer som ikke er bosatt i den andre medlemsstaten, og som allerede er blitt 

transportert av den samme transportøren innenfor rammen av en internasjonal transport utenfor rute. De transporteres i det samme 

kjøretøyet eller et annet kjøretøy tilhørende samme transportør eller transportørgruppe. 

3. Ved lokale utflukter fylles kjøreskjemaet ut før kjøretøyet starter på den aktuelle utflukten.  

4. Ved internasjonal transport utenfor rute utført av en gruppe transportører som handler på vegne av samme kunde, og som eventuelt kan 

innebære at passasjerene har overgang til en annen transportør i samme gruppe, oppbevares kjøreskjemaets original i kjøretøyet som 

benyttes til transporten. En kopi av kjøreskjemaet oppbevares hos alle involverte transportører.  

C. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KABOTASJE I FORM AV TRANSPORT UTENFOR RUTE 

1. Kabotasje i form av transport utenfor rute skal, med mindre det er fastsatt noe annet i Unionens regelverk, omfattes av gjeldende lover og 

forskrifter i vertsstaten med hensyn til 

i)  vilkår i transportavtalen, 

ii)  de veigående kjøretøyenes vekt og dimensjoner, 

iii)  krav knyttet til transport av bestemte passasjerkategorier, nærmere bestemt skoleelever, barn og personer med nedsatt bevegelsesevne, 

iv)  kjøre- og hviletid, 

v)  merverdiavgift (MVA) på transporttjenester. På dette området skal rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles 

merverdiavgiftssystem(1), og særlig artikkel 48 sammenholdt med artikkel 193 og 194, gjelde for transporten nevnt i artikkel 1 i 

forordning (EF) nr. 1073/2009.  

2. Kjøretøyer som benyttes til kabotasje, skal oppfylle de tekniske standardene for konstruksjon og utstyr som er fastsatt for kjøretøyer som 

benyttes i internasjonal transport.  

3. Medlemsstatene skal anvende nasjonale bestemmelser som nevnt i nr. 1 og 2 på transportører som ikke har bosted i medlemsstaten, på 

samme vilkår som for transportører etablert i vertsstaten, for å unngå forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet eller etableringssted.  

4. Ved kabotasje i form av transport utenfor rute skal transportøren returnere kjøreskjemaene til vedkommende myndighet eller organ i 

etableringsstaten slik denne myndigheten eller dette organet fastsetter(2).  

5. Ved kabotasje i form av spesiell rutetransport skal transportøren fylle ut kjøreskjemaene som en månedsoversikt og returnere den til 

vedkommende myndighet eller organ i etableringsstaten slik denne myndigheten eller dette organet fastsetter.  

 ______   

  

(1) EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1 

(2) Vedkommende myndighet i medlemsstatene kan utfylle punkt 4 med opplysninger om personale fra det organet som har ansvar for å samle 

inn kjøreskjemaene, og om hvordan opplysningene skal sendes inn. 
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VEDLEGG III 

Heftets omslag 

(Format DIN A4 ubestrøket papir 100g/m2 eller mer) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL(1) 

OPPSTART AV RUTETRANSPORT  

OPPSTART AV SPESIELL RUTETRANSPORT(2)  

FORNYELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT(3)  

ENDRING AV VILKÅR FOR GODKJENT TRANSPORT(4)  

med turvogn og buss mellom medlemsstatene i samsvar med forordning (EF) nr. 1073/2009 

til: .............................................................................................................................................................................................................................  

(Vedkommende myndighet) 

1. For- og etternavn eller foretaksnavn samt adresse, telefon, faks og/eller e-post til søkeren og eventuelt det ledende foretaket dersom det 

dreier seg om en foretakssammenslutning (ordning med fastsatte trafikkandeler):  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

2. Transport som utføres(1) 

av et foretak  som medlem av en sammenslutning  som underleverandør  

3. Navn på og adresse til:  

 Transportør(er) i sammenslutningen av foretak eller hos underleverandør(er)(4) (5). 

3.1  .............................................................................................................  telefon:  ................................................................................................  

3.2  .............................................................................................................  telefon:  ................................................................................................  

3.3  .............................................................................................................  telefon:  ................................................................................................  

3.4  .............................................................................................................  telefon:  ................................................................................................   

  

(1) Sett kryss eller fyll ut. 

(2) Spesiell rutetransport som ikke omfattes av en avtale mellom arrangøren og transportøren. 

(3) Innenfor rammen av artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

(4) Angi om det dreier seg om et medlem av en sammenslutning eller en underleverandør. 

(5) Vedlegg eventuelt en oversikt. 
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(Side 2 i søknaden om tillatelse eller fornyet tillatelse) 

4. Spesiell rutetransport 

4.1 Passasjerkategori  .............................................................................................................................................................................................  

5. Varigheten av tillatelsen det søkes om eller tidspunkt da transporten opphører: 

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

6. Transportens hovedrute (understrek påstigningssteder) 

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

7. Transportperiode 

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

8. Frekvens (daglig, ukentlig osv.) 

...........................................................................................................................................................................................................................  

9. Takster:  ...............................................................................  vedlegg 

10. Legg ved en kjøreplan som gjør det mulig å kontrollere om transporten er i samsvar med Unionens regelverk om kjøre- og hviletider 

11. Antall tillatelser eller kopier av tillatelser det søkes om(1) 

...........................................................................................................................................................................................................................  

12. Eventuelle andre opplysninger: 

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

13. ...................................................................   .................................................................  
 (Sted og dato) (Søkerens underskrift) 

  

  

(1) Ettersom tillatelsen skal oppbevares om bord i kjøretøyet, gjøres søkeren oppmerksom på at antallet tillatelser må tilsvare det antallet 

kjøretøyer som må settes inn samtidig for å kunne utføre transporten det søkes om. 
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(Side 3 i søknaden om tillatelse eller fornyet tillatelse) 

VIKTIG 

1. Følgende vedlegges søknaden: 

a)  Ruteplan. 

b)  Tariffsatser. 

c)  Bekreftet kopi av fellesskapslisensen for internasjonal persontransport på vei for en annens regning som omhandlet i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1073/2009. 

d)  Opplysning om type og mengde transport som søkeren planlegger å utføre dersom søknaden gjelder en ny transporttjeneste, eller som 

er utført dersom søknaden gjelder fornyelse av tillatelsen. 

e)  Et kart i passende målestokk der ruten og stoppestedene for av- eller påstigning er merket av. 

f)  En kjøreplan som gjør det mulig å kontrollere om transporten er i samsvar med Unionens regelverk om kjøre- og hviletider.  

2. Søkerne skal underbygge søknaden med eventuelle andre opplysninger som de mener er relevante, eller som utstedende myndighet ber om. 

3. I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1073/2009 kreves det tillatelse ved følgende transport:  

a)  Rutetransport, regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter der passasjerene tas opp og slippes av ved stoppesteder som er 

fastsatt på forhånd. Rutetransport skal kunne benyttes av alle, eventuelt med forbehold om plassbestilling. Rutetransportens 

regelmessighet skal ikke berøres av eventuelle justeringer i transportvilkårene. 

b)  Spesiell rutetransport som ikke omfattes av en avtale mellom arrangøren og transportøren. Transport forbeholdt bestemte passasjer-

kategorier, uansett hvem som står for organisering av transporten, skal anses som rutetransport. En slik transport kalles «spesiell 

rutetransport» og omfatter  

i)  transport av arbeidstakere mellom hjem og arbeid, 

ii)  transport av skoleelever og studenter til og fra utdanningsinstitusjonen.  

 Selv om en spesiell transport kan variere alt etter brukernes behov, kategoriseres den likevel som spesiell rutetransport.  

4. Søknaden skal rettes til vedkommende myndighet i den medlemsstat der transporten starter, det vil si en av transportens endestasjoner. 

5. Tillatelsen er gyldig i høyst fem år.  

 ______   
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VEDLEGG IV 

(Side 1 i tillatelsen) 

(Farge Pantone 182 (rosa) eller så tett opp til denne fargen som mulig, format DIN A4 ubestrøket papir 100/g/m2 eller mer) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

UTSTEDENDE STAT Vedkommende myndighet 

Nasjonalitetsmerke(1)  ...............................................................................  

TILLATELSE nr. ... 

til rutetransport(2) 

til spesiell rutetransport 

med turvogn og buss mellom medlemsstatene i samsvar med 

kapittel III i forordning (EF) nr. 1073/2009 

til:.............................................................................................................................................................................................................................  

(Transportørens for- og etternavn eller foretaksnavn eller til det ledende foretaket dersom det dreier seg om en foretakssammenslutning 

(ordning med fastsatte trafikkandeler)) 

Adresse: ...................................................................................................................................................................................................................  

Telefon, faks og/eller e-post:  ...................................................................................................................................................................................  

Navn, adresse, telefon og faksnummer og/eller e-post til assosierte transportører eller medlemmer av foretakssammenslutningen (ordning med 

fastsatte trafikkandeler) og underleverandører:  

1)  ..........................................................................................................................................................................................................................  

2)  ..........................................................................................................................................................................................................................  

3)  ..........................................................................................................................................................................................................................  

4)  ..........................................................................................................................................................................................................................  

5)  ..........................................................................................................................................................................................................................  

Eventuell oversikt vedlegges. 

Tillatelsens utløpsdato .............................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................   ...........................................................................  

 (Sted og dato) (Utstedende myndighets eller organs underskrift og stempel) 

  

  

(1) Østerrike (A), Belgia (B), Bulgaria (BG), Kroatia (HR), Kypros (CY), Den tsjekkiske republikken (CZ), Danmark (DK), Estland (EST), 

Finland (FIN) Frankrike (F), Tyskland (D), Hellas (GR), Irland (IRL), Italia (I), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (L), Ungarn (H), 

Malta (M), Nederland (NL), Polen (P), Portugal (P), Romania (RO), Slovakia (SLO), Spania (E), Sverige (S), Det forente kongerike (UK). 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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(Side 2 i tillatelse nr. ..................... ) 

1. Rute: 

a)  Avreisested:  ...............................................................................................................................................................................................  

b)  Bestemmelsessted:  ....................................................................................................................................................................................  

c)  Hovedrute, der av- og påstigningssteder understreket:  ..............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

2. Transport:perioder .............................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

3. Frekvens:  ..........................................................................................................................................................................................................  

4. Ruteplan:  ..........................................................................................................................................................................................................  

5. Spesiell rutetransport:  

— Passasjerkategori:  .....................................................................................................................................................................................  

6. Andre vilkår eller særlige forhold (f.eks. tillatt kabotasje(1)):  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................  

 (Utstedende myndighets stempel og/eller underskrift)  

  

(1) Etter avtale med vertsstaten og oversendt til utstedende myndighet innen fristen angitt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009. 
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(Side 3 i tillatelsen) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

VIKTIG 

1. Tillatelsen gjelder for hele reisen. Den kan bare benyttes av et foretak som er oppført i tillatelsen.  

2. Tillatelsen eller en kopi bekreftet av utstedende myndighet oppbevares i kjøretøyet under hele reisen og framvises når behørige 

kontrollører ber om det.  

3. En bekreftet kopi av fellesskapslisensen oppbevares om bord i kjøretøyet.  

 ______   
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VEDLEGG V 

(Side 1 i attesten) 

(Farge Pantone 100 (gul) eller så tett opp til denne fargen som mulig, format DIN A4 ubestrøket papir 100/g/m2 eller mer) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

UTSTEDENDE STAT Vedkommende myndighet 

Nasjonalitetsmerke(1)  ...............................................................................  

ATTEST 

utstedt med hjemmel i forordning (EF) nr. 1073/2009 for transport for egen regning med turvogn og buss mellom medlemsstatene 

 _____________________________________________________________________________  

(Fylles ut av den fysiske eller juridiske personen som utfører transport for egen regning) 

Undertegnede  ...........................................................................................................................................................................................................  

ansvarlig for foretaket, den ideelle organisasjonen eller annet (beskriv) 

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

(For- og etternavn eller annet offisielt navn, full adresse) 

bekrefter at  

— transporten drives som ideell virksomhet og for ikke-kommersielle formål, 

— transporten bare er en tilleggsvirksomhet for vedkommende fysiske eller juridiske person, 

— turvognen eller bussen med registreringsnummer  ...........................  eies, eller er anskaffet på avbetaling eller er leid i henhold til en langsiktig 

leieavtale av vedkommende fysiske eller juridiske person, 

— turvognen eller bussen vil bli ført av en person som er ansatt hos denne fysiske eller juridiske personen, eller av den fysiske personen selv, 

eller av personell som er ansatt av eller stilt til rådighet for foretaket i henhold til en avtaleforpliktelse.  

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 (Underskrift – fysisk person eller representant for juridisk person) 

 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 (Fylles ut av vedkommende myndighet) 

Dette dokumentet er en attest som definert i artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

 .........................................................   .................................................................  

 (Gyldighetstid) (Sted og dato) 

 ...................................................................  

(Vedkommende myndighets underskrift og stempel)  

  

(1) Østerrike (A), Belgia (B), Bulgaria (BG), Kroatia (HR), Kypros (CY), Den tsjekkiske republikken (CZ), Danmark (DK), Estland (EST), 

Finland (FIN) Frankrike (F), Tyskland (D), Hellas (GR), Irland (IRL), Italia (I), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (L), Ungarn (H), 

Malta (M), Nederland (NL), Polen (P), Portugal (P), Romania (RO), Slovakia (SLO), Spania (E), Sverige (S), Det forente kongerike (UK). 
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(Side 2 i attesten) 

(Teksten utformes på ett eller flere offisielle språk i transportørens etableringsstat) 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.  I henhold til artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1073/2009 menes med «transport for egen regning» transport som utføres av en fysisk 

eller juridisk person for ikke-kommersielle og ideelle formål, der 

— transporten bare er en tilleggsvirksomhet for den fysiske eller juridiske personen, og 

— kjøretøyene som benyttes eies, eller er anskaffet på avbetaling eller er leid i henhold til en langsiktig leieavtale av den fysiske eller 

juridiske personen, og føres av en person som er ansatt hos denne fysiske eller juridiske personen, eller av den fysiske personen selv, 

eller av personell som er ansatt hos eller stilt til rådighet for foretaket i henhold til en avtaleforpliktelse.  

2. Transportører som driver transport for egen regning skal i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009 tillates å utføre denne 

type transport uten forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet eller etableringssted, forutsatt at de  

— har tillatelse i etableringsstaten til å utføre transport med turvogn og buss i samsvar med vilkårene for markedsadgang i nasjonal 

lovgivning,  

— oppfyller lovfestede krav til trafikksikkerhet for førere og kjøretøyer som fastsatt i relevant unionsregelverk.  

3. Transport for egen regning som nevnt i nr. 1 omfattes av en attestordning.  

2. Attesten gir innehaveren rett til å utføre internasjonal transport med turvogn og buss for egen regning. Den utstedes av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten der kjøretøyet er registrert og gjelder for hele reisen, herunder transitt.  

3. Attesten fylles ut av den fysiske personen eller av representanten for den juridiske personen, og av vedkommende myndighet, i tre 

eksemplarer med blokkbokstaver som ikke kan slettes. Én kopi oppbevares av myndigheten og én av den fysiske eller juridiske personen. 

Føreren oppbevarer originalen eller en bekreftet kopi om bord i kjøretøyet så lenge internasjonale reiser varer. Den framvises for godkjente 

kontrollører på anmodning. Den fysiske eller juridiske personen har ansvaret for å oppbevare attestene.  

4. Attesten er gyldig i høyst fem år.  

 ______   
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VEDLEGG VI 

MAL FOR OVERSENDING 

(nevnt i artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale  

markedet for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006) 

Antall tillatelser utstedt til kabotasje i form av rutetransport utført i  

....................................................... (periode på to år) 

i ................................................................ (vertsstatens navn) 

Transportørens etableringsstat Antall utstedte tillatelser 

B  

BG  

CZ  

DK  

D  

EST  

GR  

E  

F  

IRL  

HR  

I  

CY  

LV  

LT  

L  

H  

M  

NL  

A  

PL  

P  

RO  

SLO  

SK  

FIN  

S  

UK  

I alt  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1301/2014 

av 18. november 2014 

om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet  

«Energi» i Unionens jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI-er») tilpasses 

den tekniske utviklingen, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og skal framlegge forslag for 

Kommisjonen om de endringene i TSI-ene som det anser nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga Kommisjonen Byrået mandat til å videreutvikle og gjennomgå TSI-

ene med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til dette mandatet er Byrået 

bedt om å utvide virkeområdet for TSI-en for delsystemet «Energi» til hele jernbanesystemet i Unionen. 

3) Den 24. desember 2012 utstedte Byrået en anbefaling om endringer av TSI-en for delsystemet «Energi» (ERA/REC/11-

2012/INT). 

4) For å holde tritt med den tekniske utviklingen og oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger fremmes, og 

det bør på visse vilkår tillates at slike løsninger gjennomføres. Når en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten eller 

dennes representant oppgi hvordan løsningen avviker fra eller utfyller det relevante avsnittet i TSI-en, og den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, bør Det europeiske 

jernbanebyrå utarbeide de relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for den nyskapende løsningen og 

utarbeide de relevante vurderingsmetodene. 

5) TSI-en for energi som fastsettes ved denne forordning, omfatter ikke alle grunnleggende krav. I samsvar med artikkel 5 

nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke omfattes av TSI-en, identifiseres som «åpne punkter» som 

reguleres ved nasjonale bestemmelser i hver medlemsstat. 

6) I henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om de framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering som skal brukes i særtilfellene, og om 

de organene som er ansvarlige for å gjennomføre disse framgangsmåtene. Den samme forpliktelsen bør gjelde for åpne 

punkter. 

7) Jernbanetrafikken reguleres på det nåværende tidspunkt av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller 

internasjonale avtaler. Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne. 

Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

8) I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF bør TSI-en for energi i et begrenset tidsrom tillate at 

samtrafikkomponenter innarbeides i delsystemer uten å være sertifisert, dersom visse vilkår er oppfylt.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 179, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 

15.12.2016, s. 57. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

2020/EØS/18/41 
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9) Kommisjonsvedtak 2008/284/EF(1) og kommisjonsbeslutning 2011/274/EU(2) bør derfor oppheves. 

10)  For å unngå unødige ekstrakostnader og administrative byrder bør vedtak 2008/284/EF og beslutning 2011/274/EU 

fortsatt få anvendelse etter at de er opphevet, på de delsystemer og prosjekter som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i 

direktiv 2008/57/EF. 

11) For å sikre samtrafikkevnen i delsystemet «Energi» bør det settes opp en plan for gradvis gjennomføring. 

12) Ettersom systemet for datainnsamling henter data fra ombordsystemer for energiforbruksmåling, bør medlemsstatene 

sørge for at det utvikles et system som kan motta slike data, og at det godtas for faktureringsformål. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Med dette vedtas den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Energi» i jernbanesystemet i hele Den 

europeiske union, som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. TSI-en får anvendelse på alle nye, oppgraderte eller fornyede energidelsystemer i Den europeiske unions jernbanesystem 

som definert i punkt 2.2 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

2. Med forbehold for artikkel 7 og 8 samt punkt 7.2 i vedlegget får TSI-en anvendelse på nye jernbanelinjer i Den europeiske 

union som tas i bruk fra 1. januar 2015. 

3. TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur i Den europeiske unions jernbanesystem som allerede er tatt i 

bruk på hele eller en del av en medlemsstats jernbanenett per 1. januar 2015, med mindre den fornyes eller oppgraderes i 

samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF og punkt 7.3 i vedlegget. 

4. TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a) det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som definert i punkt 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

b) det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN) som definert i punkt 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

c) andre deler av Unionens jernbanesystem, 

med unntak av de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

5. TSI-en får anvendelse på jernbanenett med følgende nominelle sporvidder: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm 

og 1 668 mm. 

6. Meterspor omfattes ikke av denne TSI-ens tekniske virkeområde.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i 

det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 104 av 14.4.2008, s. 1). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/274/EU av 26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «energi» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 126 av 14.5.2011, s. 1). 
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Artikkel 3 

Åpne punkter 

1. Når det gjelder de punktene som er klassifisert som «åpne punkter» i tillegg F til TSI-en, er de vilkårene som skal være 

oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF, gjeldende nasjonale regler i 

den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det delsystemet som omfattes av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen om følgende, med mindre opplysningene allerede er sendt til dem i henhold til kommisjonsvedtak 

2008/284/EF og kommisjonsbeslutning 2011/274/EU: 

a) de nasjonale reglene nevnt i nr. 1, 

b) de framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering som skal følges ved anvendelse av de nasjonale reglene nevnt i 

nr. 1, 

c) hvilke organer som i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er utpekt til å gjennomføre framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til de åpne punktene. 

Artikkel 4 

Særtilfeller 

1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i punkt 7.4.2 i vedlegget til denne forordning, er de vilkårene som skal være oppfylt ved 

verifiseringen av samtrafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF, gjeldende nasjonale regler i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det delsystemet som omfattes av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen om følgende: 

a) de nasjonale reglene nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de nasjonale reglene 

nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer som i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er utpekt til å foreta samsvarsvurdering og 

verifisering i særtilfellene nevnt i punkt 7.4.2 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Underretning om bilaterale avtaler 

1. Medlemsstatene skal senest 1. juli 2015 underrette Kommisjonen om eventuelle eksisterende nasjonale, bilaterale, 

multilaterale eller internasjonale avtaler som er inngått mellom medlemsstatene og jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller 

tredjestater, og som er nødvendige fordi den planlagte jernbanetransporten har en svært spesifikk eller lokal karakter eller fører 

til høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

Denne forpliktelsen gjelder ikke avtaler som det allerede er gitt underretning om i henhold til kommisjonsvedtak 2008/284/EF. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende avtaler. 

Artikkel 6 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat, innen ett år etter at denne forordning er trådt i kraft, 

oversende Kommisjonen en liste over langt framskredne prosjekter som gjennomføres på dens territorium.  
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Artikkel 7 

EF-verifiseringssertifikat 

1. For et delsystem med samtrafikkomponenter uten en EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet kan 

det utstedes et EF-verifiseringssertifikat i en overgangsperiode som utløper 31. mai 2021, forutsatt at kravene i punkt 6.3 i 

vedlegget er oppfylt. 

2. Produksjon, oppgradering eller fornyelse av delsystemet med bruk av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, herunder 

ibruktaking, skal være fullført i løpet av overgangsperioden oppført i nr. 1. 

3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal det meldte organet gi en klar begrunnelse for at samtrafikkomponenter ikke er sertifisert, før det utsteder EF-

sertifikatet i henhold til artikkel 18 i direktiv 2008/57/EF, 

b) skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2004/49/EF(1), opplyse om 

bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter i forbindelse med godkjenningsprosedyrer i sin årsrapport som nevnt i 

artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF. 

4. Fra 1. januar 2016 skal nyproduserte samtrafikkomponenter ha en EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring om 

bruksegnethet. 

Artikkel 8 

Samsvarsvurdering 

1. De framgangsmåtene for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering som er angitt i avsnitt 6 i 

vedlegget, skal bygge på modulene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(2). 

2. Sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for samtrafikkomponenter er gyldig i fem år. I dette tidsrommet kan nye 

komponenter av samme type tas i bruk uten ny samsvarsvurdering. 

3. Sertifikater nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i kommisjonsbeslutning 2011/274/EU (TSI ENE CR) eller 

kommisjonsvedtak 2008/284/EF (TSI ENE HS), er gyldige fram til den opprinnelige utløpsdatoen uten at det er nødvendig med 

en ny samsvarsvurdering. For at et sertifikat skal kunne fornyes, skal konstruksjonen eller typen vurderes på nytt bare i forhold 

til nye eller endrede krav angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 9 

Gjennomføring 

1. I punkt 7 i vedlegget er det angitt hvilke trinn som må følges for å kunne gjennomføre et fullt ut samvirkende delsystem 

for energi. 

Med forbehold for artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan som 

beskriver hvilke tiltak de vil treffe for å overholde denne TSI-en, i samsvar med avsnitt 7 i vedlegget. Medlemsstatene skal 

innen 31. desember 2015 oversende sine nasjonale gjennomføringsplaner til de andre medlemsstatene og Kommisjonen. 

Medlemsstater som allerede har sendt sin gjennomføringsplan, behøver ikke sende den igjen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og 

EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1). 
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2. Når det kreves en ny tillatelse, og dersom TSI-en ikke er anvendt fullt ut, skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 20 i 

direktiv 2008/57/EF meddele Kommisjonen følgende: 

— Grunnen til at TSI-en ikke er anvendt fullt ut. 

— De tekniske egenskapene som får anvendelse i stedet for TSI-en. 

— Hvilke organer som har ansvar for anvendelsen av framgangsmåten for verifisering nevnt i artikkel 18 i direktiv 

2008/57/EF. 

3. Medlemsstatene skal, tre år etter at denne forordning er trådt i kraft, oversende Kommisjonen en rapport om 

gjennomføringen av artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF med hensyn til delsystemet «Energi». Rapporten skal drøftes i komiteen 

nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF, og TSI-en i vedlegget skal eventuelt tilpasses. 

4. I tillegg til innføringen av det bakkebaserte datainnsamlingssystemet (DCS – data collecting system) for energiforbruks-

måling som er definert i punkt 7.2.4 i vedlegget, og med forbehold for bestemmelsene i punkt 4.2.8.2.8 i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014(1), skal medlemsstatene sørge for at det innføres et bakkebasert avregningssystem som 

kan motta data fra et DCS og godta dem for faktureringsformål, to år etter at de åpne punktene nevnt i punkt 4.2.17 i vedlegget er 

lukket. Det bakkebaserte avregningssystemet skal kunne utveksle sammenstilte data for energiavregning (CEBD – compiled 

energy billing data) med andre avregningssystemer, validere disse dataene og fordele forbruksdataene mellom de rette parter. Når 

dette gjøres, skal det tas hensyn til relevant lovgivning om energimarkedet. 

Artikkel 10 

Nyskapende løsninger 

1. For å holde tritt med den tekniske utviklingen kan det være behov for nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, eller som vurderingsmetodene i vedlegget ikke kan anvendes på. 

2. Nyskapende løsninger kan omfatte delsystemet «Energi» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, oppgi 

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og skal framlegge avvikene for Kommisjonen 

for analyse. Kommisjonen kan be om en uttalelse fra Byrået om den foreslåtte nyskapende løsningen. 

4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal det 

utarbeides hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og en vurderingsmetode, som TSI-en må inneholde for at 

den innovative løsningen skal kunne benyttes, og deretter skal de innlemmes i TSI-en under gjennomgåelsen i henhold til 

artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, kan den foreslåtte nyskapende løsningen ikke benyttes. 

5. I påvente av gjennomgåelsen av TSI-en skal en positiv uttalelse fra Kommisjonen anses som et akseptabelt kriterium for å 

sikre samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes i vurderingen av delsystemet. 

Artikkel 11 

Oppheving 

Vedtak 2008/284/EF og beslutning 2011/274/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

De får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a) delsystemer som er godkjent i samsvar med disse rettsaktene, 

b) prosjekter som gjelder nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for kunngjøring av denne forordning er 

langt framskredne eller omfattes av en avtale som er under gjennomføring. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Det kan imidlertid gis tillatelse til ibruktaking før 1. januar 2015 i samsvar med TSI-en i 

vedlegget til denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 18. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

1) Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Energi» og en del av delsystemet «Vedlikehold» i Unionens 

jernbanesystem i samsvar med artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF. 

2) Delsystemet «Energi» er definert i vedlegg II (2.2) til direktiv 2008/57/EF. 

3) Det tekniske virkeområdet for denne TSI-en er nærmere definert i artikkel 2 i denne forordning. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er definert i artikkel 2 nr. 4 i denne forordning. 

1.3. Innhold i denne TSI-en 

1) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal denne TSI-en: 

a) angi det tilsiktede virkeområdet (avsnitt 2), 

b) fastsette grunnleggende krav til delsystemet «Energi» (avsnitt 3), 

c) fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som delsystemet og dets grensesnitt 

mot andre delsystemer må oppfylle (avsnitt 4), 

d) angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, 

herunder europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i Unionens 

jernbanesystem (avsnitt 5), 

e) fastslå for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side hvilke framgangsmåter som skal benyttes for 

å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og på den annen side EF-verifiseringen av 

delsystemene (avsnitt 6), 

f) fastlegge gjennomføringsplanen for denne TSI-en (avsnitt 7), 

g) angi hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves av det berørte personalet, og hvilke vilkår for helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av delsystemet og for gjennom-

føringen av denne TSI-en (avsnitt 4). 

2) I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er bestemmelser om særtilfeller oppført i avsnitt 7. 

3) Kravene i denne TSI-en gjelder for alle sporviddesystemer innenfor denne TSI-ens virkeområde, med mindre 

et punkt viser til spesielle sporviddesystemer eller til spesielle nominelle sporvidder. 

2.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET «ENERGI» 

2.1. Definisjon 

1) Denne TSI-en omfatter alle faste anlegg som kreves for å oppnå nødvendig samtrafikkevne til å forsyne et tog 

med trekkraft. 

2) Delsystemet «Energi» består av: 

a) matestasjoner: på primærsiden tilsluttet høyspenningsnettet, der høyspenningen transformeres til en 

spenning og/eller konverteres til et strømforsyningssystem som er egnet for togene. På sekundærsiden er 

matestasjonene tilsluttet jernbanens kontaktledningssystem, 

b) seksjoneringssteder: elektrisk utstyr plassert på steder mellom matestasjonene for å forsyne og 

parallellkople kontaktledningsnettet og for å gi beskyttelse, isolasjon og tilleggsforsyning,  
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c) skilleseksjoner (nøytralseksjoner): utstyr som kreves for å få til en overgang mellom systemer som 

elektrisk sett er forskjellige, eller mellom forskjellige faser i samme elektriske system, 

d) kontaktledningssystem: et system som fordeler den elektriske energien til togene som trafikkerer 

banen, og overfører den til togene via strømavtakere. Kontaktledningssystemet er også utstyrt med 

manuelt betjente eller fjernstyrte skillebrytere som kreves for å kunne isolere seksjoner eller grupper i 

kontaktledningssystemet, alt etter hva driften krever. Langsgående forsterknings- og returledere er 

også en del av kontaktledningssystemet, 

e) returkrets: alle ledere som utgjør den tiltenkte veien for returstrøm. Derfor utgjør returkretsen, hva angår 

dette aspektet, en del av delsystemet «Energi», med et grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur». 

3) I samsvar med punkt 2.2. i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF er utstyr for måling av strømforbruk montert 

langs sporet, i denne TSI-en kalt bakkebasert innsamlingssystem for energiforbruksmåling, oppført i punkt 

4.2.17 i denne TSI-en. 

2.1.1. Strømforsyning 

1) Formålet med strømforsyningssystemet er å forsyne hvert tog med strøm, slik at ruteplanen kan holdes. 

2) Grunnleggende parametrer for strømforsyningssystemet er fastsatt i punkt 4.2. 

2.1.2. Kontaktledningens geometri og kvaliteten på strømopptaket 

1) Målet er å sikre pålitelig og kontinuerlig energioverføring fra strømforsyningssystemet til det rullende 

materiellet. Interaksjonen mellom kontaktledningen og strømavtakeren er et viktig aspekt ved samtrafikkevnen. 

2) Grunnleggende parametrer for kontaktledningens geometri og kvalitet på strømopptaket er oppført i  

punkt 4.2. 

2.2. Grensesnitt mot andre delsystemer 

2.2.1. Innledning 

1) Delsystemet «Energi» har grensesnitt mot andre delsystemer i jernbanesystemet for å kunne oppnå forutsatt 

ytelse. Det gjelder følgende delsystemer: 

a) Rullende materiell 

b) Infrastruktur 

c) Styring, kontroll og signal langs sporet 

d) Styring, kontroll og signal om bord 

e) Drift og trafikkstyring 

2) Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for disse grensesnittene er oppført i punkt 4.3 i denne 

TSI-en. 

2.2.2. Denne TSI-ens grensesnitt mot TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler 

Krav til delsystemet «Energi» med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler er oppført i TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

I tabellen nedenfor vises de grunnleggende parametrene i denne TSI-en og hvordan de motsvarer de grunnleggende 

kravene som er beskrevet og nummerert i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 
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TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.3 Spenning og frekvens — — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.4 Parametrer for forsy-

ningssystemets ytelse 

— — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.5 Strømkapasitet, 

likestrømssystemer, 

stillestående tog 

— — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.6 Regenerativ bremsing — — — 1.4.1 

1.4.3 

1.5 

2.2.3 

— 

4.2.7 Samordning av 

elektrisk vern 

2.2.1 — — — 1.5 — 

4.2.8 Overharmoniske og 

dynamiske fenomener 

for vekselstrøms-

systemer 

— — — 1.4.1 

1.4.3 

1.5 — 

4.2.9 Kontaktledningens 

geometri 

— — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.10 Strømavtakerprofil — — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.11 Gjennomsnittlig 

kontaktkraft 

— — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.12 Dynamikk og kvalitet 

på strømopptaket 

— — — 1.4.1 

2.2.2 

1.5 

2.2.3 

— 

4.2.13 Avstand mellom 

strømavtakere ved 

konstruksjon av 

kontaktledningen 

— — — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.14 Kontakttrådens 

materiale 

— — 1.3.1 

1.3.2 

1.4.1 1.5 

2.2.3 

— 

4.2.15 Faseskilleseksjoner 2.2.1 — — 1.4.1 

1.4.3 

1.5 

2.2.3 

— 

4.2.16 Systemskilleseksjoner 2.2.1 — — 1.4.1 

1.4.3 

1.5 

2.2.3 

— 

4.2.17 Bakkebasert datainn-

samlingssystem for 

energiforbruksmåling 

— — — — 1.5 — 
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TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 
Pålitelighet og 

tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.18 Beskyttelsestiltak mot 

elektrisk støt 

1.1.1 

1.1.3 

2.2.1 

— — 1.4.1 

1.4.3 

2.2.2 

1.5 — 

4.4 Driftsregler 2.2.1 — — — 1.5 — 

4.5 Vedlikeholdsregler 1.1.1 

2.2.1 

1.2 — — 1.5 

2.2.3 

— 

4.6 Faglige kvalifikasjoner 2.2.1 — — — — — 

4.7 Helse og sikkerhet 1.1.1 

1.1.3 

2.2.1 

— — 1.4.1 

1.4.3 

2.2.2 

— — 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

1) Hele jernbanesystemet, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som delsystemet «Energi» er en del av, 

er et integrert system der helheten må kontrolleres. Helhetligheten må særlig kontrolleres med hensyn til 

spesifikasjonene for delsystemet «Energi», dets grensesnitt mot systemet det inngår i, og reglene for drift og 

vedlikehold. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet og dets grensesnitt, 

beskrevet i punkt 4.2 og 4.3, skal ikke kreve bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, med mindre 

dette er strengt nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i jernbanenettet. 

2) Nyskapende løsninger for samtrafikkevne som ikke oppfyller kravene i denne TSI-en, og som ikke kan 

vurderes som oppført i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å åpne 

for teknologisk innovasjon skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles gjennom den prosessen 

for nyskapende løsninger som er beskrevet i punkt 6.1.3 og 6.2.3. 

3) Samtidig som det tas hensyn til alle grunnleggende krav, beskrives delsystemet «Energi» ved spesifikasjonene 

i punkt 4.2 til 4.7. 

4) Framgangsmåtene for EF-verifisering av delsystemet «Energi» er oppført i punkt 6.2.4 og i tillegg B, tabell 

B.1, i denne TSI-en. 

5) Særtilfellene er oppført i punkt 7.4. 

6) Når det vises til EN-standarder i denne TSI-en, får avvik som kalles «nasjonale avvik» eller «særlige nasjonale 

forhold» i EN-standardene, ikke anvendelse, og de inngår ikke i denne TSI-en. 

4.2. Delsystemets funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

4.2.1. Generelle bestemmelser 

Ytelsen som kreves av delsystemet «Energi», skal minst tilsvare den ytelsen som kreves av jernbanesystemet med 

hensyn til: 

a) maksimal linjehastighet, 

b) togtype(r), 

c) togtrafikkens krav, 

d) togenes strømbehov ved strømavtakerne. 
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4.2.2. Grunnleggende parametrer som kjennetegner delsystemet «Energi» 

De grunnleggende parametrene som kjennetegner delsystemet «Energi», er som følger: 

4.2.2.1. S t rø mfo rsynin g:  

a) Spenning og frekvens (4.2.3) 

b) Parametrer for forsyningssystemets ytelse (4.2.4) 

c) Strømkapasitet, likestrømssystemer, stillestående tog (4.2.5) 

d) Regenerativ bremsing (4.2.6) 

e) Samordning av elektrisk vern (4.2.7) 

f) Overharmoniske og dynamiske fenomener for vekselstrømssystemer (4.2.8) 

4.2.2.2. Kontakt l edningens  geo met r i  og kval i t e t  på  s t rø mopptaket :  

a) Kontaktledningens geometri (4.2.9) 

b) Strømavtakerprofil (4.2.10) 

c) Gjennomsnittlig kontaktkraft (4.2.11) 

d) Dynamikk og kvalitet på strømopptaket (4.2.12) 

e) Avstand mellom strømavtakere ved konstruksjon av kontaktledningen (4.2.13) 

f) Kontakttrådens materiale (4.2.14) 

g) Faseskilleseksjoner (4.2.15) 

h) Systemskilleseksjoner (4.2.16) 

4.2.2.3. Bakkeb aser t  d at a innsamlin gssyst em for  energi forbru ksmål in g (4 .2 .17)  

4.2.2.4. Beskyt te l ses t i l tak mot  e lekt r i sk s tø t  (4 .2 .18)  

4.2.3. Spenning og frekvens 

1) Spenning og frekvens for delsystemet «Energi» skal, i samsvar med punkt 7, være et av følgende fire systemer: 

a) 25 kV 50 Hz vekselstrøm, 

b) 15 kV 16,7 Hz vekselstrøm, 

c) 3 kV likestrøm, 

d) 1,5 kV likestrøm. 

2) Verdiene og grensene for spenning og frekvens skal være i samsvar med punkt 4 i EN 50163:2004 for det 

valgte systemet. 

4.2.4. Parametrer for forsyningssystemets ytelse 

Det skal tas hensyn til følgende parametrer: 

a) maksimal togstrøm (4.2.4.1), 

b) togenes effektfaktor og gjennomsnittlig nyttespenning (4.2.4.2). 

4.2.4.1. Maksimal  to gst rø m 

Delsystemet «Energi» skal utformes slik at strømforsyningen kan oppnå angitt ytelse og gjøre det mulig å kjøre tog 

med en lavere effekt enn 2 MW uten effekt- eller strømbegrensning. 

4.2.4.2. Gjenno msni t t l i g  n yt tespen ning  

Beregnet gjennomsnittlig nyttespenning ved strømavtakeren skal være i samsvar med punkt 8 i EN 

50388:2012 (med unntak av punkt 8.3, som erstattes med punkt C.1 i tillegg C). Ved simulering skal det tas 

hensyn til verdiene for togenes reelle effektfaktor. I punkt C.2 i tillegg C er det gitt ytterligere informasjon om 

punkt 8.2 i EN 50388:2012. 
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4.2.5. Strømkapasitet, likestrømssystemer, stillestående tog 

1) I likestrømssystemer skal kontaktledningen være slik konstruert at den tåler 300 A (i et forsyningssystem på 

1,5 kV) og 200 A (i et forsyningssystem på 3 kV) per strømavtaker når toget står stille. 

2) Strømkapasiteten for stillestående tog skal oppnås ved prøving med den statiske kontaktkraften som er oppført 

i tabell 4 i punkt 7.2 i EN 50367:2012. 

3) Kontaktledningssystemet skal være konstruert med høyde for temperaturbegrensninger, i samsvar med punkt 

5.1.2 i EN 50119:2009. 

4.2.6. Regenerativ bremsing 

1) Strømforsyningssystemer med vekselstrøm skal være slik konstruert at det kan benyttes regenerativ bremsing 

som muliggjør kontinuerlig utveksling av energi, enten med andre tog eller på annen måte. 

2) Strømforsyningssystemer med likestrøm skal være slik konstruert at det kan benyttes regenerativ bremsing, i 

det minste ved utveksling av kraft med andre tog. 

4.2.7. Samordning av elektrisk vern 

Samordningen av elektrisk vern for delsystemet «Energi» skal være utformet i samsvar med kravene i punkt 11 i 

EN 50388:2012. 

4.2.8. Overharmoniske og dynamiske fenomener for vekselstrømssystemer 

1) Interaksjon mellom strømforsyningssystem og rullende materiell kan føre til manglende elektrisk stabilitet i 

systemet. 

2) For å oppnå kompatibilitet for det elektriske systemet skal overspenninger som følge av oversvingning 

begrenses slik at de ligger under de kritiske verdiene i henhold til punkt 10.4 i EN 50388:2012. 

4.2.9. Kontaktledningens geometri 

1) Kontaktledningen skal være konstruert for strømavtakerhoder med den geometrien som er angitt i TSI-en for 

lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.8.2.9.2, samtidig som det tas hensyn til reglene i punkt 7.2.3 i denne 

TSI-en. 

2) Kontakttrådens høyde og dens sideavvik ved sidevind er avgjørende faktorer for jernbanesystemets samtrafikk-

evne. 

4.2.9.1. Kontakt t r åd ens  hø yd e  

1) De tillatte verdiene for kontakttrådens høyde er oppført i tabell 4.2.9.1. 

Tabell 4.2.9.1 

Kontakttrådens høyde 

Beskrivelse v ≥ 250 [km/t] v < 250 [km/t] 

Nominell kontakttrådhøyde [mm] Mellom 5 080 og 5 300 Mellom 5 000 og 5 750 

Kontakttrådens minste 

konstruksjonshøyde [mm] 5080 

I samsvar med punkt 5.10.5 i EN 

50119:2009 avhengig av valgt 

sporvidde 

Kontakttrådens største 

konstruksjonshøyde [mm] 
5300 

6 200(1) 

(1) Når det tas hensyn til toleranser og heving i samsvar med figur 1 i EN 50119:2009, skal største konstruksjonshøyde ikke 

overstige 6 500 mm. 
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2) For forholdet mellom kontakttrådens høyde og strømavtakerens arbeidsområde i høyden: Se figur 1 i EN 

50119:2009. 

3) Ved planoverganger skal kontakttrådens høyde fastsettes i samsvar med nasjonale regler eller, i mangel av 

nasjonale regler, i samsvar med punkt 5.2.4 og 5.2.5 i EN 50122-1:2011. 

4) For banesystemer med sporvidde 1 520 mm og 1 524 mm er verdiene for kontakttrådens høyde som følger: 

a) Kontakttrådens nominelle høyde: mellom 6 000 mm og 6 300 mm 

b) Kontakttrådens minste konstruksjonshøyde: 5 550 mm 

c) Kontakttrådens største konstruksjonshøyde: 6 800 mm 

4.2.9.2. Maksimal t  s ideavvik  

1) Kontakttrådens maksimale sideavvik ved sidevind i forhold til sporets senterlinje skal være i samsvar med 

tabell 4.2.9.2. 

Tabell 4.2.9.2 

Maksimalt sideavvik avhengig av strømavtakerens lengde 

Strømavtakerens lengde [mm] Maksimalt sideavvik [mm] 

1600 400(1) 

1950 550(1) 

(1) Verdiene skal justeres i forhold til strømavtakerens bevegelser og sporets toleranser i samsvar med tillegg D.1.4. 

2) Ved flerskinnespor skal kravet til sideavvik være oppfylt for hvert skinnepar (konstruert for å fungere som et 

separat spor) som skal vurderes i forhold til TSI-en. 

3) Sporvidde på 1 520 mm: 

 For medlemsstater som benytter strømavtakerprofiler i samsvar med punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI-en for lokomotiver 

og passasjervogner, er kontakttrådens maksimale sideavvik ved sidevind i forhold til strømavtakerens sentrum 

500 mm. 

4.2.10. Strømavtakerprofil 

1) Ingen del av delsystemet «Energi» skal gå inn i den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen (se tillegg D 

figur D.2), med unntak av kontakttråden og direksjonsstaget. 

2) Den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen for samtrafikklinjer skal spesifiseres ved metoden som 

er vist i tillegg D.1.2, og de strømavtakerprofilene som er definert i punkt 4.2.8.2.9.2.1 og 4.2.8.2.9.2.2 i 

TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

3) Denne profilen skal beregnes etter en kinematisk metode med følgende verdier: 

a) for strømavtakerkrengning epu på 0,110 m ved nedre kontrollhøyde h′u = 5,0 m og 

b) for strømavtakerkrengning epu på 0,170 m ved øvre kontrollhøyde h′u = 6,5 m 

i samsvar med punkt D.1.2.1.4 i tillegg D, og med andre verdier i samsvar med punkt D.1.3 i tillegg D.  
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4) Sporvidde på 1 520 mm: 

For medlemsstater som benytter en strømavtakerprofil i samsvar med punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI-en for 

lokomotiver og passasjervogner, er den statiske strømavtakerprofilen definert i punkt D.2 i tillegg D. 

4.2.11. Gjennomsnittlig kontaktkraft 

1) Den gjennomsnittlige kontaktkraften Fm er kontaktkraftens statistiske gjennomsnittsverdi. Fm utgjøres av de 

statiske, dynamiske og aerodynamiske komponentene i strømavtakerens kontaktkraft. 

2) Verdiintervallene for Fm for hvert strømforsyningssystem er fastsatt i tabell 6 i EN 50367:2012. 

3) Kontaktledningene skal være slik konstruert at de tåler den øvre konstruksjonsgrensen for Fm som er oppført i 

tabell 6 i EN 50367:2012. 

4) Kurvene gjelder for hastigheter opp til 320 km/t. For hastigheter over 320 km/t gjelder framgangsmåtene i 

punkt 6.1.3. 

4.2.12. Dynamikk og kvalitet på strømopptaket 

1) Avhengig av vurderingsmetoden skal kontaktledningen oppnå de verdiene for dynamisk ytelse og heving av 

kontakttråden (ved konstruksjonshastighet) som er oppført i tabell 4.2.12. 

Tabell 4.2.12 

Krav til dynamikk og kvalitet på strømopptaket 

Krav v ≥ 250 [km/t] 250 > v > 160 [km/t] v ≤ 160 [km/t] 

Plass for heving av lett direksjonsstag 2S0 

Gjennomsnittlig kontaktkraft Fm Se 4.2.11 

Standardavvik ved maksimal linjehastighet 

σmax [N] 
0,3Fm 

Overslag i prosent ved maksimal 

linjehastighet, NQ [%] (minste varighet for 

overslag 5 ms) 

≤ 0,2 

≤ 0,1 for vekselstrøms-

systemer 

≤ 0,2 for likestrømssystemer 

≤ 0,1 

2) S0 er beregnet, simulert eller målt heving av kontakttråden ved et lett direksjonsstag, noe som oppstår under 

normale driftsforhold med én eller flere strømavtakere med en øvre grense Fm ved maksimal linjehastighet. Når 

hevingen av direksjonsstaget begrenses av kontaktledningens konstruksjon, er det tillatt å redusere den 

nødvendige plassen til 1,5S0 (se punkt 5.10.2 i EN 50119:2009). 

3) Maksimal kraft (Fmax) ligger vanligvis innenfor intervallet Fm pluss tre standardavvik σmax. Høyere verdier kan 

forekomme enkelte steder og er angitt i tabell 4, punkt 5.2.5.2 i EN 50119:2009. For stive deler i 

kontaktledningssystemet, for eksempel seksjonsisolatorer, kan kontaktkraften gå opp til maksimalt 350 N. 

4.2.13. Avstand mellom strømavtakere ved konstruksjon av kontaktledningen 

Kontaktledningen skal være konstruert for minst to nærliggende strømavtakere i drift, på en slik måte at minste 

avstand mellom de nærliggende strømavtakerhodenes respektive senterlinjer er lik eller mindre enn de verdier som 

er oppført i kolonne A, B eller C i tabell 4.2.13:  
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Tabell 4.2.13 

Avstand mellom strømavtakere for konstruksjon av kontaktledningen 

Konstruksjonshastighet 

[km/t] 

Minsteavstand ved vekselstrøm 

[m] 

Minsteavstand ved 3 kV 

likestrøm [m] 

Minsteavstand ved 1,5 kV 

likestrøm [m] 

Type A B C A B C A B C 

v ≥ 250 200 200 200 200 35 

160 < v < 250 200 85 35 200 115 35 200 85 35 

120 < v ≤ 160 85 85 35 20 20 20 85 35 20 

80 < v ≤ 120 20 15 15 20 15 15 35 20 15 

v ≤ 80 8 8 8 8 8 8 20 8 8 

4.2.14. Kontakttrådens materiale 

1) Kombinasjonen av kontakttrådens materiale og slepestykkenes materiale har stor betydning for slitasjen på 

slepestykker og kontakttråd. 

2) Tillatte slepestykkematerialer er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

3) Tillatte kontakttrådmaterialer er kobber og kobberlegeringer. Kontakttråden skal oppfylle kravene i punkt 4.2 

(med unntak av henvisningen til vedlegg B i standarden), punkt 4.3 og punkt 4.6–4.8 i EN 50149:2012. 

4.2.15. Faseskilleseksjoner 

4.2.15.1. Gen erel t  

1) Faseskilleseksjonene skal være slik konstruert at togene kan forflytte seg fra én seksjon til en annen, tilstøtende 

seksjon uten at de to fasene sammenkoples. Togets strømforbruk (trekkraft, hjelpeinnretninger og transforma-

torens tomgangsstrøm) skal ned til null før toget kjører inn i faseskilleseksjonen. Det skal treffes nødvendige 

tiltak (unntatt for den korte faseskilleseksjonen) til å sikre at et tog som har stanset innenfor faseskille-

seksjonen, kan startes igjen. 

2) Den samlede lengden D for nøytrale seksjoner er fastsatt i punkt 4 i EN 50367:2012. I beregningen av D skal 

det tas hensyn til klaring i samsvar med punkt 5.1.3 i EN 50119:2009 og en heving på S0. 

4.2.15.2. Linjer  med  hast igheter  v  ≥  250  km/ t  

Det kan benyttes to typer konstruksjoner til faseskilleseksjoner, enten: 

a) en faseskilleseksjon der alle strømavtakere på de lengste togene som er i samsvar med TSI-en, befinner seg i 

den nøytrale seksjonen. Den nøytrale seksjonens totale lengde skal være minst 402 m. 

Se vedlegg A.1.2 i EN 50367:2012 for mer detaljerte krav, eller 

b) en kortere faseskilleseksjon med tre isolerte seksjonsfelt som vist i vedlegg A.1.4 i EN 50367:2012. Den 

nøytrale seksjonens totale lengde er under 142 m medregnet klaringer og toleranser. 

4.2.15.3. Lin j er  med  hast igheter  v  <  250  km/ t  

Skilleseksjoner skal vanligvis konstrueres ved hjelp av løsningene i vedlegg A.1 i EN 50367:2012. Når det foreslås 

en alternativ løsning, skal det påvises at alternativet er minst like pålitelig. 
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4.2.16. Systemskilleseksjoner 

4.2.16.1. Gen erel t  

1) Systemskilleseksjonene skal være slik konstruert at togene kan forflytte seg fra ett strømforsyningssystem til et 

annet, tilstøtende system uten at de to systemene sammenkoples. Det er to metoder for å passere gjennom 

systemskilleseksjoner: 

a) med strømavtakerne hevet og i kontakt med kontakttråden, 

b) med strømavtakerne senket og ikke i kontakt med kontakttråden. 

2) Infrastrukturforvalterne for to nabosystemer skal bli enige om enten a) eller b), alt etter forholdene. 

3) Den samlede lengden D for nøytrale seksjoner er fastsatt i punkt 4 i EN 50367:2012. I beregningen av D skal 

det tas hensyn til klaring i samsvar med punkt 5.1.3 i EN 50119:2009 og en heving på S0. 

4.2.16.2. Hevede s t rø mavtakere  

1) Togets strømforbruk (trekkraft, hjelpeinnretninger og transformatorens tomgangsstrøm) skal ned til null før 

toget kjører inn i systemskilleseksjonen. 

2) Dersom systemskilleseksjonene passeres med strømavtakerne hevet til kontakttråden, spesifiseres deres 

funksjonelle konstruksjon som følger: 

a) Kontaktledningens ulike deler skal ha en geometri som hindrer at strømavtakerne kortslutter eller 

sammenkopler de to strømsystemene. 

b) Det skal treffes tiltak i delsystemet «Energi» for å unngå at de to tilstøtende strømsystemene 

sammenkoples dersom utløsningsmekanismen for effektbryter(e) om bord skulle svikte. 

c) Variasjoner i kontakttrådens høyde langs hele skilleseksjonen skal oppfylle kravene i punkt 5.10.3 i EN 

50119:2009. 

4.2.16.3. Senkede  s t rø mavtakere  

1) Dette alternativet skal velges dersom vilkårene for passasje med hevede strømavtakere ikke kan oppfylles. 

2) Dersom en systemskilleseksjon passeres med senkede strømavtakere, skal den være konstruert slik at elektrisk 

kontakt mellom de to strømforsyningssystemene med en utilsiktet hevet strømavtaker unngås. 

4.2.17. Bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling 

1) Punkt 4.2.8.2.8 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner inneholder kravene til ombordsystemer for 

energiforbruksmåling (EMS – energy measuring systems), som skal produsere og overføre sammenstilte data 

for energiavregning (CEBD – compiled energy billing data) til et bakkebasert datainnsamlingssystem for 

energiforbruksmåling. 

2) Det bakkebaserte datainnsamlingssystemet (DCS) for energiforbruksmåling skal motta, lagre og eksportere 

CEBD uten at dataenes integritet ødelegges. 

3) Spesifikasjonen av grensesnittprotokollene mellom EMS og DCS og de overførte dataenes format er et åpent 

punkt som uansett skal lukkes innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft. 

4.2.18. Beskyttelsestiltak mot elektrisk støt 

Elektrisk sikkerhet i kontaktledningssystemet og beskyttelse mot elektrisk støt skal oppnås ved samsvar med EN 

50122-1:2011+A1:2011 punkt 5.2.1 (bare for offentlige områder), 5.3.1, 5.3.2, 6.1 og 6.2 (unntatt krav til 

tilkoplinger til sporfelt) og, for vekselspenningsgrenser for personsikkerhet, ved samsvar med punkt 9.2.2.1 og 

9.2.2.2 i standarden, og for likespenninsgrenser ved samsvar med punkt 9.3.2.1 og 9.3.2.2 i standarden. 
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4.3. Grensesnittenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

4.3.1. Generelle krav 

Grensesnittene er, med hensyn til kompatibilitet, oppført etter delsystem i følgende rekkefølge: rullende materiell – 

infrastruktur – styring, kontroll og signal – drift og trafikkstyring. 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «rullende materiell» 

Henvisning i TSI-en for energi Henvisning i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner 

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Spenning og frekvens 4.2.3 Drift innenfor spennings- og frekvens-

områder 

4.2.8.2.2 

Parametrer for forsyningssystemets 

ytelse: 

 Maksimal togstrøm 

 Togenes effektfaktor og 

gjennomsnittlig nyttespenning 

4.2.4 Maksimal strøm fra kontaktledning 

Effektfaktor 

4.2.8.2.4 

4.2.8.2.6 

Strømkapasitet, likestrømssystemer, 

stillestående tog 

4.2.5 Maksimal strøm når toget står stille 4.2.8.2.5 

Regenerativ bremsing 4.2.6 Regenerativ bremsing med energi til 

kontaktledning 

4.2.8.2.3 

Samordning av elektrisk vern 4.2.7 Elektrisk vern av toget 4.2.8.2.10 

Overharmoniske og dynamiske fenome-

ner for vekselstrømssystemer 

4.2.8 Forstyrrelser i energisystemet for veksel-

strømssystemer 

4.2.8.2.7 

Kontaktledningens geometri 4.2.9 Strømavtakerens arbeidsområde i høyden 

Strømavtakerhodets geometri 

4.2.8.2.9.1 

4.2.8.2.9.2 

Strømavtakerprofil 4.2.10 

Tillegg D 

Strømavtakerhodets geometri 

Lasteprofiler 

4.2.8.2.9.2 

4.2.3.1 

Gjennomsnittlig kontaktkraft 4.2.11 Strømavtakerens statiske kontaktkraft 4.2.8.2.9.5 

Strømavtakerens kontaktkraft og 

dynamikk 

4.2.8.2.9.6 

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket 4.2.12 Strømavtakerens kontaktkraft og 

dynamikk 

4.2.8.2.9.6 

Avstand mellom strømavtakere ved 

konstruksjon av kontaktledningen 

4.2.13 Plassering av strømavtakere 4.2.8.2.9.7 

Kontakttrådens materiale 4.2.14 Slepestykkemateriale 4.2.8.2.9.4 

Skilleseksjoner: 

fase 

system 

4.2.15 

4.2.16 

Kjøring gjennom faseskille- eller system-

skilleseksjoner 

4.2.8.2.9.8 

Bakkebasert datainnsamlingssystem for 

energiforbruksmåling 

4.2.17 Ombordsystem for energimåling 4.2.8.2.8 
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4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Henvisning i TSI-en for energi Henvisning i TSI-en for infrastruktur 

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Strømavtakerprofil 4.2.10 Konstruksjonsprofil 4.2.3.1 

4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

1) Grensesnittet for strømstyring er et grensesnitt mellom delsystemene «Energi» og «Rullende materiell». 

2) Informasjonen overføres imidlertid via delsystemet «Styring, kontroll og signal», og følgelig er dette grensesnittet 

spesifisert i TSI-en for styring, kontroll og signal og i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

3) Relevant informasjon for å stille om effektbryteren, endre den maksimale togstrømmen, endre strømforsynings-

systemet og styre strømavtakeren skal overføres via ERTMS når linjen er utstyrt med ERTMS. 

4) Overharmoniske strømmer som berører delsystemet «Styring, kontroll og signal», er oppført i TSI-en for styring, 

kontroll og signal. 

4.3.5. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Henvisning i TSI-en for energi Henvisning i TSI-en for drift og trafikkstyring 

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Maksimal togstrøm 4.2.4.1 Togsammensetning 

Utarbeiding av strekningsbok 

4.2.2.5 

4.2.1.2.2.1 

Skilleseksjoner: 

fase 

system 

4.2.15 

4.2.16 

Togsammensetning 

Utarbeiding av strekningsbok 

4.2.2.5 

4.2.1.2.2.1 

4.4. Driftsregler 

1) Driftsreglene utarbeides etter de framgangsmåtene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhets-

styringssystem. I disse reglene er det tatt hensyn til den dokumentasjonen vedrørende driften som inngår som 

en del av de tekniske dataene som kreves i henhold til artikkel 18 nr. 3, og som er oppført i vedlegg VI til 

direktiv 2008/57/EF. 

2) I visse situasjoner der arbeidet er planlagt på forhånd, kan det på midlertidig basis bli nødvendig å avvike 

fra spesifikasjonene for delsystemet «Energi» og dets samtrafikkomponenter i henhold til punkt 4 og 5 i 

TSI-en. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

1) Vedlikeholdsreglene er utarbeidet etter de framgangsmåtene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens 

sikkerhetsstyringssystem. 

2) Vedlikeholdsplanen for samtrafikkomponentene og delsystemets elementer skal utarbeides før delsystemet tas i 

bruk, som en del av den tekniske dokumentasjonen som følger med verifiseringserklæringen. 

3) Vedlikeholdsplanen skal utarbeides for delsystemet for å sikre at kravene i denne TSI-en oppfylles så lenge 

delsystemet består. 
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4.6. Faglige kvalifikasjoner 

De faglige kvalifikasjonene som kreves av personalet med hensyn til drift og vedlikehold av delsystemet «Energi», 

kommer inn under prosedyrene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem, og er ikke 

oppført i denne TSI-en. 

4.7. Helse og sikkerhet 

1) De kravene til personalets helse og sikkerhet som gjelder for drift og vedlikehold av delsystemet «Energi», skal 

være i samsvar med relevant europeisk og nasjonal lovgivning. 

2) Dette spørsmålet omfattes også av prosedyrene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhets -

styringssystem. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Liste over komponenter 

1) Samtrafikkomponentene kommer inn under de relevante bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF og er oppført 

nedenfor for delsystemet «Energi». 

2) Kontaktledning: 

a) Samtrafikkomponenten «Kontaktledning» består av de delene som er oppført nedenfor, og som skal 

installeres innenfor delsystemet «Energi», med tilhørende konstruksjons- og konfigurasjonsregler. 

b) Kontaktledningens deler består av opphengt(e) line(r) over jernbanelinjen som forsyner elektriske tog med 

strøm, sammen med tilhørende festeanordninger, innskutte isolatorer og andre monteringsdeler, herunder 

mateledninger og koplingskabler. Den er plassert over konstruksjonsprofilens øvre grense og forsyner 

kjøretøyene med elektrisk energi via strømavtakere. 

c) Omkringliggende komponenter, slik som utliggere, master og fundamenter, tilbakeledere, autotrans-

formatorledere, brytere og andre isolatorer, inngår ikke i samtrafikkomponenten «Kontaktledning». De 

omfattes av delsystemets krav med hensyn til samtrafikkevne. 

3) Samsvarsvurderingen skal omfatte de fasene og egenskapene som er angitt i punkt 6.14 og markert med «X» i 

tabell A.1 i tillegg A til denne TSI-en. 

5.2. Komponentenes ytelse og spesifikasjoner 

5.2.1. Kontaktledning 

5.2.1.1. Kontakt l edningens  geo met r i  

Kontaktledningens konstruksjon skal være i samsvar med punkt 4.2.9. 

5.2.1.2. Gjenno msni t t l i g  kontaktkra ft  

Kontaktledningen skal konstrueres på grunnlag av den gjennomsnittlige kontaktkraften Fm som er angitt i punkt 

4.2.11. 

5.2.1.3. Dyn amikk 

Kravene til kontaktledningens dynamikk er oppført i punkt 4.2.12. 

5.2.1.4. P lass  fo r  hevin g av l e t t  d i r eksjonss t ag  

Kontaktledningen skal være konstruert med nødvendig plass til heving som oppført i punkt 4.2.12. 

5.2.1.5. Avst and  mel lo m s t rø mavtakere  ved  konst ru ksjon  av kontakt l ednin gen  

Kontaktledningen skal være konstruert med avstand mellom strømavtakerne som oppført i punkt 4.2.13. 
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5.2.1.6. S t rø m n år  to ge t  s t år  s t i l le  

I likestrømssystemer skal kontaktledningen være konstruert i samsvar med kravene i punkt 4.2.5. 

5.2.1.7. Kontakt t r åd ens  mater ia l e  

Kontakttrådens materiale skal oppfylle kravene i punkt 4.2.14. 

6. SAMSVARSVURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTENE OG EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMENE 

Modulene i framgangsmåtene for vurdering av samsvar og bruksegnethet, og for EF-verifisering, er beskrevet i 

kommisjonsbeslutning 2010/713/EU. 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter, som definert i punkt 5 i denne TSI-en, 

skal gjennomføres ved bruk av de relevante modulene. 

2) Framgangsmåtene for vurdering av særlige krav til samtrafikkomponenter er oppført i punkt 6.1.4. 

6.1.2. Bruk av moduler 

1) Følgende moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter benyttes: 

a) CA Intern produksjonskontroll 

b) CB EF-typeprøving 

c) CC Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

d) CH Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem 

e) CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og konstruksjonskontroll 

Tabell 6.1.2 

Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter 

Framgangsmåter Moduler 

Brakt i omsetning i EU før denne TSI-en trådte i kraft CA eller CH 

Brakt i omsetning i EU etter at denne TSI-en trådte i kraft CB + CC or CH1 

2) Modulene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter skal velges blant modulene i tabell 6.1.2. 

3) Produkter som er brakt i omsetning før offentliggjøring av relevante TSI-er, anses som typegodkjent, og EF-

typeprøving (modul CB) er derfor ikke nødvendig, forutsatt at produsenten påviser at samtrafikkomponentene 

er prøvd og verifisert med positivt resultat i forbindelse med tidligere bruk under sammenlignbare forhold, og 

at de er i samsvar med kravene i denne TSI-en. I så fall er disse vurderingene fortsatt gyldige for den nye 

bruken. Dersom det ikke er mulig å påvise at løsningen er prøvd tidligere med positivt resultat, anvendes 

framgangsmåten for samtrafikkomponenter som er brakt i omsetning etter offentliggjøring av denne TSI-en. 
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6.1.3. Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter 

Dersom det foreslås en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent, får framgangsmåten i artikkel 10 i denne 

forordning anvendelse. 

6.1.4. Særlig framgangsmåte for vurdering av samtrafikkomponenten «Kontaktledning» 

6.1.4.1. Vurder ing av d yn amikk og  kva l i t e t  på  s t rø mopptaket  

1) Metodikk 

a) Vurderingen av dynamikk og kvalitet på strømopptaket omfatter kontaktledningen (delsystemet «Energi») 

og strømavtakeren (delsystemet «Rullende materiell»). 

b) Samsvar med kravene til dynamikk skal kontrolleres ved vurdering av: 

— kontakttrådens heving 

og enten: 

— gjennomsnittlig kontaktkraft Fm og standardavvik σmax 

eller 

— overslag i prosent 

c) Oppdragsgiveren skal opplyse om hvilken kontrollmetode som skal benyttes. 

d) Kontaktledningens konstruksjon skal vurderes med et simuleringsverktøy som er validert i samsvar med 

EN 50318:2002, og ved målinger i samsvar med EN 50317:2012. 

e) Dersom en kontaktledningskonstruksjon har vært i bruk i minst 20 år, er kravet om simulering i punkt 2 

valgfritt. . Måling som definert i punkt 3 skal utføres med den plasseringen av strømavtakerne som er mest 

ugunstig for ytelsen med hensyn til interaksjonen med den aktuelle kontaktledningens konstruksjon. 

f) Målingen kan utføres i en spesialkonstruert prøvingsseksjon eller på en linje der kontaktledningen er i ferd 

med å bli satt opp. 

2)  Simulering: 

a) Simulering og resultatanalyse skal foretas under representative forhold (for eksempel tunneler, krysnings-

punkter, nøytrale seksjoner, osv.). 

b) Simuleringene skal foretas med minst to forskjellige strømavtakertyper som er i samsvar med TSI-en for den 

relevante hastigheten(1) og forsyningssystemet, opp til fastsatt konstruksjonshastighet for kontaktledningen 

som foreslås som samtrafikkomponent. 

c) Det er tillatt å utføre simuleringen med strømavtakertyper som er under sertifisering som samtrafikkompo-

nenter, forutsatt at de oppfyller de øvrige kravene i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

d) Simuleringen skal utføres med én strømavtaker og med flere strømavtakere med innbyrdes avstand i 

samsvar med kravene i punkt 4.2.13. 

e) For å kunne godtas skal kvaliteten på den simulerte strømavtakingen være i samsvar med punkt 4.2.12 for 

heving, gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik for hver av strømavtakerne. 

3) Måling: 

a) Dersom simuleringsresultatene kan godtas, skal det foretas en dynamisk prøving på stedet i en 

representativ seksjon av den nye kontaktledningen. 

b) Målingen kan foretas før ibruktaking eller under reelle driftsforhold.  

  

(1) Det vil si at hastigheten for de to strømavtakertypene minst skal tilsvare konstruksjonshastigheten for den simulerte kontaktledningen. 
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c) Ved nevnte prøving på stedet skal en av de to strømavtakertypene som ble valgt til simuleringen, monteres 

på rullende materiell som kan oppnå riktig hastighet i den representative seksjonen. 

d) Prøvingene skal minst utføres med den plasseringen av strømavtakerne som ifølge simuleringene er mest 

ugunstig for ytelsen med hensyn til interaksjon. Dersom det ikke er mulig å utføre prøving med 8 m 

avstand mellom strømavtakerne, er det, ved prøving med hastigheter på opptil 80 km/t, tillatt å øke 

avstanden opp til 15 m mellom to strømavtakere som er montert etter hverandre. 

e) Den gjennomsnittlige kontaktkraften fra hver strømavtaker skal oppfylle kravene i punkt 4.2.11 opp til 

forutsatt konstruksjonshastighet for kontaktledningen som prøves. 

f) For å kunne godtas skal kvaliteten på den målte strømavtakingen være i samsvar med punkt 4.2.12 for 

heving, og enten gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik eller overslag i prosent. 

g) Dersom samtlige ovennevnte vurderinger har falt positivt ut, skal den prøvde kontaktledningskon-

struksjonen anses å oppfylle kravene, og den kan benyttes på linjer med kompatible konstruksjons-

egenskaper. 

h) Vurdering av dynamikk og kvalitet på strømopptaket for samtrafikkomponenten «Strømavtaker» er oppført 

i punkt 6.1.3.7 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

6.1.4.2. Vurder ing av s t rø m når  toge t  s t år  s t i l le  

Samsvarsvurderingen skal utføres i samsvar med vedlegg A.3 i EN 50367:2012 for den statiske kraften som er 

definert i punkt 4.2.5. 

6.1.5. EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenten «Kontaktledning» 

I samsvar med punkt 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal det med EF-samsvarserklæringen følge en 

beskrivelse av bruksvilkårene: 

a) maksimal konstruksjonshastighet, 

b) nominell spenning og frekvens, 

c) nominell strømstyrke, 

d) godtatt strømavtakerprofil. 

6.2. Delsystemet «Energi» 

6.2.1. Generelle bestemmelser 

1) På anmodning fra søkeren skal det meldte organet foreta EF-verifisering av delsystemet «Energi» i samsvar 

med artikkel 18 i direktiv 2008/57/EF og i samsvar med bestemmelsene i de relevante modulene. 

2) Dersom søkeren påviser at prøvingene eller verifiseringene av et «Energi»-delsystem tidligere har falt positivt 

ut for en konstruksjon under sammenlignbare forhold, skal det meldte organet ta hensyn til disse prøvingene og 

verifiseringene ved EF-verifiseringen. 

3) Framgangsmåtene for vurdering av særlige krav til delsystemet er oppført i punkt 6.2.4. 

4) Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Energi» i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i 

og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

6.2.2. Bruk av moduler 

Søkeren eller dens representant, etablert i Fellesskapet, kan med hensyn til framgangsmåten for verifisering av 

delsystemet «Energi» velge enten: 

a) modul SG: EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplar, eller 

b) modul SH1: EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og konstruksjonskontroll.  
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6.2.2.1. Bruk av modul  SG  

Når det gjelder modul SG, kan det meldte organet ta hensyn til tidligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger 

som er utført med positivt resultat og under sammenlignbare forhold av andre organer eller av (eller på vegne av) 

søkeren. 

6.2.2.2. Bruk av modul  SH1  

Modul SH1 kan velges bare når den virksomheten som bidrar til det foreslåtte delsystemet som skal verifiseres 

(konstruksjon, framstilling, montering og installasjon), omfattes av et kvalitetsstyringssystem for konstruksjon, 

produksjon, kontroll og prøving av det ferdige produktet som er godkjent og kontrollert av et meldt organ. 

6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom det foreslås en nyskapende løsning for delsystemet «Energi», får framgangsmåten i artikkel 10 i denne 

forordning anvendelse. 

6.2.4. Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystemet «Energi» 

6.2.4.1. Vurder ing av gj enno msni t t l ig  n yt t esp enning  

1) Vurderingen skal utføres i samsvar med punkt 15.4 i EN 50388:2012. 

2) Vurderingen skal utføres bare for nye eller oppgraderte delsystemer. 

6.2.4.2. Vurder ing av r egen erat iv  bremsin g  

1) For faste anlegg som forsynes med vekselstrøm, skal vurderingen utføres i samsvar med punkt 15.7.2 i EN 

50388:2012. 

2) For likestrømsforsyning skal vurderingen utføres ved en prosjekteringsundersøkelse. 

6.2.4.3. Vurder ing av samordning av  e l ekt r i sk ve rn  

For konstruksjon og drift av matestasjoner skal vurderingen utføres i samsvar med punkt 15.6 i EN 50388:2012. 

6.2.4.4. Vurder ing av o verharmoni ske o g d yn amiske feno men er  for  veksel s t rø mssyst emer  

1) Det skal utføres en kompatibilitetsundersøkelse i samsvar med punkt 10.3 i EN 50388:2012. 

2) Undersøkelsen skal utføres bare dersom det settes inn omformere med aktive halvledere i strømforsynings-

systemet. 

3) Det meldte organet skal vurdere om kriteriene i punkt 10.4 i EN 50388:2012 er oppfylt. 

6.2.4.5. Vurder ing av d yn amikk og  kva l i t e t  på  s t rø mopptaket  ( in tegrer in g i  e t  d el syst em)  

1) Hovedformålet med denne prøvingen er å identifisere feil ved fordeling og konstruksjon, men ikke å vurdere 

det grunnleggende konstruksjonsprinsippet. 

2) Målingen av samspillet skal gjennomføres i samsvar med EN 50317:2012. 

3) Målingene skal utføres med en strømavtaker som er samtrafikkomponent, og som har de egenskapene for 

gjennomsnittlig kontraktkraft som kreves i punkt 4.2.11 i denne TSI-en for linjens konstruksjonshastighet, idet 

det tas hensyn til minimumshastighet og sidespor.  



Nr. 18/690 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

4) Den installerte kontaktledningen skal godtas dersom måleresultatene er i samsvar med kravene i punkt 4.2.12. 

5) For driftshastigheter opp til 120 km/t (vekselstrømssystemer) og opp til 160 km/t (likestrømssystemer) er 

måling av dynamikk ikke obligatorisk. I så fall skal det benyttes andre metoder til å finne konstruksjonsfeil, for 

eksempel måling av kontaktledningens geometri i henhold til punkt 4.2.9. 

6) Vurdering av dynamikk og kvalitet på strømopptaket med sikte på å integrere strømavtakeren i delsystemet 

«Rullende materiell» er angitt i punkt 6.2.3.20 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

6.2.4.6. Vurder ing av beskyt t e lses t i l tak mot  e lekt r i sk s tø t  

1) For hvert anlegg skal det påvises at den grunnleggende utformingen av tiltak mot elektrisk støt er i samsvar 

med punkt 4.2.18. 

2) Det skal også kontrolleres om det foreligger regler og prosedyrer som sikrer at anlegget er installert som 

forutsatt. 

6.2.4.7. Vurder ing av ved l ikeholdsp lan  

1) Vurderingen skal foretas ved å kontrollere at det foreligger en vedlikeholdsplan. 

2) Det meldte organet har ikke ansvar for å vurdere om de detaljerte kravene i planen er hensiktsmessige.  

6.3. Delsystem med samtrafikkomponenter uten EF-erklæring 

6.3.1. Vilkår 

1) Fram til 31. mai 2021 kan et meldt organ utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem selv om noen av 

samtrafikkomponentene i delsystemet ikke er omfattet av de relevante EF-erklæringene om samsvar og/eller 

bruksegnethet i samsvar med denne TSI-en, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Delsystemets samsvar er kontrollert av det meldte organet mot kravene i punkt 4 og i forhold til punkt 6.2 

og 6.3 og punkt 7, unntatt punkt 7.4, i denne TSI-en. Det kreves heller ikke at samtrafikkomponentene er i 

samsvar med punkt 5 og punkt 6.1. 

b) De samtrafikkomponentene som ikke omfattes av den aktuelle EF-erklæringen om samsvar og/eller 

bruksegnethet, har vært brukt i et delsystem som allerede er godkjent og tatt i bruk i minst én av 

medlemsstatene før ikrafttredelsen av denne TSI-en. 

2) Det skal ikke utarbeides EF-erklæringer om samsvar og/eller bruksegnethet for samtrafikkomponenter som er 

vurdert på denne måten. 

6.3.2. Dokumentasjon 

1) Det skal framgå klart av EF-verifiseringssertifikatet for delsystemet hvilke samtrafikkomponenter det meldte 

organ har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet. 

2) I EF-verifiseringserklæringen for delsystemet skal følgende angis klart: 

a) hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som en del av delsystemet, 

b) en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som er 

verifisert som en del av delsystemet, 

c) årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-erklæring om samsvar og/eller bruksegnethet for 

disse samtrafikkomponentene før de ble innlemmet i delsystemet, herunder anvendelsen av nasjonale 

regler som er meddelt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF.  
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6.3.3. Vedlikehold av delsystemer som er sertifisert i samsvar med punkt 6.3.1 

1) I og etter overgangsperioden, og inntil delsystemet er oppgradert eller fornyet (idet det tas hensyn til medlems-

statenes beslutning om anvendelse av TSI-er), kan samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring om 

samsvar og/eller bruksegnethet, og som er av samme type, brukes (som reservedeler) ved utskifting i 

forbindelse med vedlikehold av delsystemet, under ansvar av det organet som er ansvarlig for vedlikeholdet. 

2) Uansett må organet med ansvar for vedlikeholdet sikre at komponenter som brukes ved utskifting i forbindelse 

med vedlikehold, er egnet til den bruken de får, brukes til det de er bestemt for, og gjør det mulig å oppnå 

samtrafikkevne i jernbanesystemet, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene. Slike komponenter 

må være sporbare og sertifisert i samsvar med nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med regler 

for god praksis som er allment anerkjent i jernbanesektoren. 

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR ENERGI 

Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal plan for gjennomføringen av denne TSI-en, der det tas hensyn til 

sammenhengen i hele jernbanesystemet i Den europeiske union. Planen skal omfatte alle nye, fornyede og 

oppgraderte linjer, i tråd med detaljene i punkt 7.1–7.4 nedenfor. 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på jernbanelinjer 

Avsnitt 4–6 og eventuelle særlige bestemmelser i punkt 7.2 og 7.3 nedenfor får full anvendelse på linjer som 

hører inn under denne TSI-ens geografiske virkeområde, og som tas i bruk som samtrafikklinjer etter at denne 

TSI-en er trådt i kraft. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på nye, fornyede eller oppgraderte jernbanelinjer 

7.2.1. Innledning 

1) I dette avsnitt menes med en «ny linje» en linje som skaper en jernbanestrekning der det for tiden ikke finnes 

noen. 

2) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende linjer kan være: 

a) endring av linjeføringen på en del av en eksisterende strekning, 

b) bygging av et kryssingsspor, 

c) utvidelse av en eksisterende strekning med ett eller flere spor, uansett avstand mellom de opprinnelige og 

de nye sporene. 

3) I samsvar med vilkårene i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal gjennomføringsplanen angi hvordan 

eksisterende faste anlegg som definert i punkt 2.1 skal tilpasses, når økonomien tilsier det. 

7.2.2. Gjennomføringsplan for spenning og frekvens 

1) Valg av strømforsyningssystem hører inn under medlemsstatenes myndighetsområde. Beslutningen bør treffes 

på økonomisk og teknisk grunnlag og ta hensyn til minst følgende faktorer: 

a) det eksisterende strømforsyningssystemet i medlemsstaten, 

b) eventuell forbindelse til jernbanelinjer med elektrisk strømforsyning i nabostater, 

c) strømbehovet. 

2) Nye linjer med hastigheter over 250 km/t skal forsynes med vekselstrømssystem som definert i  

punkt 4.2.3.  
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7.2.3. Gjennomføringsplan for kontaktledningens geometri 

7.2.3.1. Gjenno mfør in gsp lanen s  vi rkeo mråd e  

I medlemsstatenes gjennomføringsplan skal det tas hensyn til følgende faktorer: 

a) harmonisering av de ulike kontaktledningsgeometriene, 

b) eventuell forbindelse til kontaktledningsgeometrier i naboområder, 

c) eksisterende kontaktledninger som er sertifiserte samtrafikkomponenter. 

7.2.3.2. Gjenno mfør in gs regler  fo r  sys t emer  med 1  435  mm sp orvidde  

Når kontaktledningen konstrueres, skal det tas hensyn til følgende regler: 

a) Nye linjer med hastigheter over 250 km/t skal være tilpasset begge de strømavtakere som er spesifisert i punkt 

4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) og punkt 4.2.8.2.9.2.2 (1 950 mm) i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

Dersom dette ikke er mulig, skal kontaktledningen være konstruert for bruk med minst én strømavtaker der 

hodet har den geometrien som er spesifisert i punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) i TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner. 

b) Fornyede eller oppgraderte linjer med hastigheter på minst 250 km/t skal være tilpasset minst én strømavtaker 

der hodet har den geometrien som er spesifisert i punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) i TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner. 

c) Andre tilfeller: Kontaktledningen skal være konstruert for bruk med minst én strømavtaker der hodet har den 

geometrien som er spesifisert i punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) eller punkt 4.2.8.2.9.2.2 (1 950 mm) i TSI-en for 

lokomotiver og passasjervogner. 

7.2.3.3. Sys temer  for  andre  sporvidder  enn  1  435 mm  

Kontaktledningen skal være konstruert for bruk med minst én strømavtaker der hodet har den geometrien som er 

spesifisert i punkt 4.2.8.2.9.2 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

7.2.4. Innføring av et bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling 

Innen to år etter at et «åpent punkt» som nevnt i punkt 4.2.17 er lukket, skal medlemsstatene sørge for at det 

innføres et bakkebasert datainnsamlingssystem for energiforbruksmåling som kan utveksle sammenstilte data for 

energiavregning. 

7.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende linjer 

7.3.1. Innledning 

Dersom denne TSI-en skal anvendes på eksisterende linjer, og med forbehold for punkt 7.4 (særtilfeller), skal det 

tas hensyn til følgende faktorer: 

a) Når artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse, skal medlemsstatene beslutte hvilke TSI-krav som 

skal gjelde, idet det tas hensyn til gjennomføringsplanen. 

b) Når artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom 

det ikke er mulig å oppnå samsvar, skal oppdragsgiveren underrette medlemsstaten om årsakene til dette. 

c) Dersom en medlemsstat krever en ny tillatelse til ibruktaking, skal oppdragsgiveren fastsette hvilke praktiske 

tiltak og hvilke ulike prosjektfaser som må til for å oppnå nødvendig ytelse. Prosjektfasene kan omfatte 

overgangsperioder der utstyr kan tas i bruk med redusert ytelse.  
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d) Et eksisterende delsystem kan tillate kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en, samtidig som de 

grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF er oppfylt. Framgangsmåten som skal benyttes til å vise graden 

av samsvar med de grunnleggende parametrene i TSI-en, skal være i samsvar med kommisjonsre-

kommandasjon 2011/622/EU(1). 

7.3.2. Oppgradering/fornyelse av kontaktledningen og/eller strømforsyningen 

1) Det er mulig å foreta en gradvis endring av hele eller en del av kontaktledningen og/eller strømforsynings-

systemet — element for element — over et lengre tidsrom for å oppnå samsvar med denne TSI-en. 

2) Samsvar for hele delsystemet kan imidlertid erklæres først når alle elementer er i samsvar med TSI-en over et 

helt linjeavsnitt. 

3) I prosessen med oppgradering/fornyelse bør det tas hensyn til nødvendigheten av fortsatt kompatibilitet med 

det eksisterende delsystemet for energi og andre delsystemer. Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke 

er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med 

medlemsstaten. 

7.3.3. Parametrer knyttet til vedlikehold 

Ved vedlikehold av delsystemet «Energi» kreves ingen formelle verifiseringer og tillatelser til ibruktaking. 

Utskiftinger som ledd i vedlikehold kan likevel gjennomføres så langt det er praktisk mulig, i samsvar med kravene 

i denne TSI-en, som et bidrag til å øke samtrafikkevnen. 

7.3.4. Eksisterende delsystemer som ikke inngår i et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt 

Framgangsmåten som skal benyttes til å påvise de eksisterende linjenes grad av samsvar med grunnleggende 

parametrer i denne TSI-en, skal være i samsvar med kommisjonsrekommandasjon 2011/622/EU. 

7.4. Særtilfeller 

7.4.1. Generelt 

1) For særtilfellene oppført i punkt 7.4.2 gjelder særlige bestemmelser som er nødvendige og godkjent for 

bestemte jernbanenett i hver medlemsstat. 

2) Særtilfellene klassifiseres som: 

— P-tilfeller: permanente tilfeller, 

— T-tilfeller: midlertidige tilfeller, der planen er at målsystemet skal oppnås i framtiden. 

7.4.2. Liste over særtilfeller 

7.4.2.1. Særtrekk ved det estiske jernbanenettet 

7.4.2.1.1. Spenning o g fr ekven s  (4 .2 .3)  

P-tilfelle 

Maksimalt tillatt spenning i kontaktledningen i Estland er 4 kV (3 kV likestrømsnett).  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2011/622/EU av 20. september 2011 om framgangsmåten for påvisning av i hvilken grad eksisterende 

jernbanelinjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (EUT L 243 av 

21.9.2011, s. 23). 
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7.4.2.2. Sært r ekk ved  de t  fr anske j ernban enet te t  

7.4.2.2.1. Spenning og frekvens (4.2.3) 

T-tilfelle 

Verdiene og grensene for spenning og frekvens ved matestasjonens ledningsforbindelser og ved strømavtakeren på 

de elektrifiserte 1,5 kV likestrømslinjene 

— Nîmes til Port Bou 

— Toulouse til Narbonne 

kan overstige verdiene oppført i punkt 4 i EN 50163:2004 (Umax2 nær 2000 V). 

7.4.2.2.2. Faseskilleseksjoner — linjer med hastighet v ≥ 250 km/t (4.2.15.2) 

P-tilfelle 

Ved oppgradering/fornyelse av høyhastighetslinjene LN 1, 2, 3 og 4 er en spesiell konstruksjon av faseskillese-

ksjonene tillatt. 

7.4.2.3. Sært r ekk ved  de t  i t a l i enske j ernban enet t e t  

7.4.2.3.1. Faseskilleseksjoner — linjer med hastighet v ≥ 250 km/t (4.2.15.2) 

P-tilfelle 

Ved oppgradering/fornyelse av høyhastighetslinjen Roma–Napoli er en spesiell konstruksjon av faseskille-

seksjonene tillatt. 

7.4.2.4. Sært r ekk ved  de t  la tviske jernban ene t te t  

7.4.2.4.1. Spenning og frekvens (4.2.3) 

P-tilfelle 

Største tillatte spenning i kontaktledningen i Latvia er 4 kV (3 kV likestrømsnett). 

7.4.2.5. Sært r ekk ved  de t  l i t au iske  jernban ene t te t  

7.4.2.5.1. Dynamikk og kvalitet på strømopptaket (4.2.12) 

P-tilfelle 

For eksisterende kontaktledningskonstruksjon er plass for heving av direksjonsstaget beregnet i samsvar med 

nasjonale tekniske regler som er meldt for dette formålet. 

7.4.2.6. Sært r ekk ved  de t  po lske je rnbanen et t e t  

7.4.2.6.1. Samordning av elektrisk vern (4.2.7) 

P-tilfelle 

For polsk likestrømsnett på 3 kV skal merknad c i tabell 7 i standarden EN 50388: 2012 lyde: Effektbryteren bør 

utløses svært raskt ved høye kortslutningsstrømmer. Så langt det er mulig, bør trekkraftkjøretøyets effektbryter 

utløses for å unngå at matestasjonens effektbryter blir utløst. 

7.4.2.7. Sært r ekk ved  de t  sp anske j ernban enet te t  

7.4.2.7.1. Kontakttrådens høyde (4.2.9.1) 

P-tilfelle 

I enkelte seksjoner av framtidige linjer for v ≥ 250 km/t tillates en nominell høyde på 5,60 m. 

7.4.2.7.2. Faseskilleseksjoner — linjer med hastighet v ≥ 250 km/t (4.2.15.2) 

P-tilfelle 

Ved oppgradering/fornyelse av eksisterende høyhastighetslinjer skal den spesielle konstruksjonen av faseskillese-

ksjonene beholdes.  
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7.4.2.8. Sært r ekk ved  de t  svenske j ernban enet te t  

7.4.2.8.1. Vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning (6.2.4.1) 

P-tilfelle 

Som alternativ til vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning i samsvar med punkt 15.4 i EN 50388:2012 kan 

strømforsyningens ytelse også vurderes ved: 

— en sammenligning med en referanse der strømforsyningsløsningen har vært benyttet til lignende eller mer 

krevende togtrafikk. Referansen skal ha en lignende eller større 

— avstand til den spenningsregulerte samleskinnen (stasjon med frekvensomformer), 

— impedans i kontaktledningssystemet, 

— et grovt anslag over Umean useful i enkle tilfeller som fører til økt ekstra kapasitet for framtidige trafikketter-

spørsel. 

7.4.2.9. Sært r ekk ved  Det  fo ren te  konger ikes  je rnbanen et t  fo r  S torbr i t ann ia  

7.4.2.9.1. Spenning og frekvens (4.2.3) 

P-tilfelle 

Det er tillatt å fortsette med å oppgradere, fornye og utvide nett som er utstyrt med et elektrisk system for 600/750 

V likestrøm, og som benytter strømskinner i en konfigurasjon med tre og/eller fire skinner i samsvar med nasjonale 

tekniske regler som er meldt for dette formålet. 

Særtilfelle for Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som gjelder bare for det britiske jernbanenettets 

hovedlinjer. 

7.4.2.9.2. Kontakt t r åd ens  hø yd e (4 .2 .9 .1)  

P-tilfelle 

Ved nyanlegg, oppgradering eller fornyelse av delsystemet «Energi» i eksisterende infrastruktur er det tillatt å 

konstruere kontakttrådens høyde i samsvar med nasjonale tekniske regler som er meldt for dette formålet. 

Særtilfelle for Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som gjelder bare for det britiske jernbanenettets 

hovedlinjer. 

7.4.2.9.3. Maksimalt sideavvik (4.2.9.2) og strømavtakerprofil (4.2.10) 

P-tilfelle 

Ved nyanlegg, oppgradering eller fornyelse av delsystemet «Energi» i eksisterende infrastruktur er det tillatt å 

beregne tilpasningen til maksimalt sideavvik, kontrollhøyder og strømavtakerprofil i samsvar med nasjonale 

tekniske regler som er meldt for dette formålet. 

Særtilfelle for Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som gjelder bare for det britiske jernbanenettets 

hovedlinjer. 

7.4.2.9.4. Beskyttelsestiltak mot elektrisk støt (4.2.18) 

P-tilfelle 

Ved oppgradering eller fornyelse av delsystemet «Energi», eller ved anlegg av nye delsystemer for energi i 

eksisterende infrastruktur, er det i stedet for henvisning til punkt 5.2.1 i EN 50122-1:2011+A1:2011 tillatt å 

utforme beskyttelsestiltakene mot elektrisk støt i samsvar med nasjonale regler som er meldt for dette formålet. 

Særtilfelle for Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som gjelder bare for det britiske jernbanenettets 

hovedlinjer. 
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7.4.2.9.5. Samsvarsvurdering av kontaktledningen som del 

P-tilfelle 

Nasjonale regler kan definere framgangsmåten for samsvarsvurdering hva angår punkt 7.4.2.9.2 og punkt 7.4.2.9.3 

og tilhørende sertifikater. 

Framgangsmåten kan omfatte samsvarsvurdering av deler som ikke er berørt av et særtilfelle. 

7.4.2.10. Sært r ekk ved  Euro tunne lnet t e t  

7.4.2.10.1. Kontakttrådens høyde (4.2.9.1) 

P-tilfelle 

Ved oppgradering eller fornyelse av delsystemet «Energi» er det tillatt å konstruere kontakttrådens høyde i samsvar 

med tekniske regler som er meldt for dette formålet. 

7.4.2.11. Sært r ekk ved  de t  lu xembo urgske j ernban ene t te t  

7.4.2.11.1. Spenning og frekvens (4.2.3) 

T-tilfelle 

Verdiene og grensene for spenning og frekvens ved matestasjonens ledningsforbindelser og ved strømavtakeren på 

elektrifiserte 25 kV vekselstrømlinjer mellom Bettembourg og Rodange (grensen) og linjeseksjonen mellom 

Pétange og Leudelange kan overstige verdiene oppført i punkt 4 i EN 50163:2004 (Umax1 nesten 30 kV og Umax2 

nesten 30,5 kV). 

 _____  
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Tillegg A 

Samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter 

A.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives samsvarsvurdering av samtrafikkomponenten «Kontaktledning» i delsystemet «Energi». 

Framgangsmåten i punkt 6.1.2 skal følges for eksisterende samtrafikkomponenter. 

A.2 EGENSKAPER 

Egenskapene til samtrafikkomponentene som skal vurderes ved hjelp av modul CB eller CHI, er markert med X i tabell 

A.1. Produksjonsfasen skal vurderes innenfor delsystemet. 

Tabell A.1 

Vurdering av samtrafikkomponenten «Kontaktledning» 

 Vurdering i følgende fase 

Egenskap — punkt 

Konstruksjons- og utviklingsfase Produksjonsfase 

Konstruksjonsgjenn

omgåelse 

Gjennomgåelse av 

framstillings-

prosessen 

Prøving(2) 
Produktkvalitet 

(serieproduksjon) 

Kontaktledningens geometri — 5.2.1.1 X i.r. i.r. i.r. 

Gjennomsnittlig kontaktkraft — 5.2.1.2(1) X i.r. i.r. i.r. 

Dynamikk — 5.2.1.3 X i.r. X i.r. 

Plass for heving av lett direksjonsstag — 

5.2.1.4 

X i.r. X i.r. 

Avstand mellom strømavtakere ved kon-

struksjon av kontaktledningen — 5.2.1.5 

X i.r. i.r. i.r. 

Strøm når toget står stille — 5.2.1.6 X i.r. X i.r. 

Kontakttrådens materiale — 5.2.1.7 X i.r. i.r. i.r. 

i.r.: Ikke relevant. 

(1) Prøving som definert i punkt 6.1.4 om en særlig framgangsmåte for vurdering av samtrafikkomponenten «Kontaktledning». 

(2) Målingen av kontaktkraften er integrert i vurderingsprosessen for dynamikk og kvalitet på strømopptaket.  
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Tillegg B 

EF-verifisering av delsystemet «Energi» 

B.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives EF-verifisering av delsystemet «Energi». 

B.2 EGENSKAPER 

Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de ulike fasene av konstruksjon, installering og drift, er markert med X i 

tabell B.1. 

Tabell B.1 

EF-verifisering av delsystemet «Energi» 

Grunnleggende parametrer 

Vurderingsfase 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 
Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Konstruksjon, 

sammensetning, 

montering 

Sammensetning før 

ibruktaking 

Validering under 

normale driftsforhold 

Spenning og frekvens — 4.2.3 X i.r. i.r. i.r. 

Parametrer for forsyningssystemets 

ytelse — 4.2.4 

X i.r. i.r. i.r. 

Strømkapasitet, likestrømssystemer, 

stillestående tog — 4.2.5 

X(1) i.r. i.r. i.r. 

Regenerativ bremsing — 4.2.6 X i.r. i.r. i.r. 

Samordning av elektrisk vern — 4.2.7 X i.r. X i.r. 

Overharmoniske og dynamiske 

fenomener for vekselstrømssystemer — 

4.2.8 

X i.r. i.r. i.r. 

Kontaktledningens geometri — 4.2.9 X(1) i.r. i.r.(3) i.r. 

Strømavtakerprofil — 4.2.10 X i.r. i.r. i.r. 

Gjennomsnittlig kontaktkraft — 4.2.11 X(1) i.r. i.r. i.r. 

Dynamikk og kvalitet på strømopptaket 

— 4.2.12 

X(1) i.r. X(2) (3) i.r.(2) 

Avstand mellom strømavtakere ved 

konstruksjon av kontaktledningen — 

4.2.13 

X(1) i.r. i.r. i.r. 

Kontakttrådens materiale — 4.2.14 X(1) i.r. i.r. i.r. 

Faseskilleseksjoner — 4.2.15 X i.r. i.r. i.r. 
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Grunnleggende parametrer 

Vurderingsfase 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 
Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Konstruksjon, 

sammensetning, 

montering 

Sammensetning før 

ibruktaking 

Validering under 

normale driftsforhold 

Systemskilleseksjoner — 4.2.16 X i.r. i.r. i.r. 

Bakkebasert datainnsamlingssystem for 

energiforbruksmåling — 4.2.17 

i.r. i.r. i.r. i.r. 

Beskyttelsestiltak mot elektrisk støt — 

4.2.18 

X X(4) X(4) i.r. 

Vedlikeholdsregler — 4.5 i.r. i.r. X i.r. 

i.r.: Ikke relevant. 

(1) Skal utføres bare dersom kontaktledningen ikke har vært vurdert som samtrafikkomponent. 

(2) Validering under normale driftsforhold skal utføres bare når validering i fasen «Sammensetning før ibruktaking» ikke er mulig. 

(3) Skal utføres som en alternativ vurderingsmetode dersom dynamikken i kontaktledningen, integrert i delsystemet, ikke måles  

(se punkt 6.2.4.5). 

(4) Skal utføres dersom kontrollen ikke foretas av et annet uavhengig organ. 
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Tillegg C 

Gjennomsnittlig nyttespenning 

C.1 VERDIER FOR GJENNOMSNITTLIG NYTTESPENNING UMEAN USEFUL VED STRØMAVTAKEREN 

Minimumsverdiene for gjennomsnittlig nyttespenning ved strømavtakeren under normale driftsforhold skal være som 

oppført i tabell C.1. 

Tabell C.1 

Minste gjennomsnittlige nyttespenning ved strømavtakeren 

 V 

Strømforsyningssystem 

Linjehastighet v > 200[km/t] Linjehastighet v ≤ 200 [km/t] 

Sone og tog Sone og tog 

25 kV 50 Hz vekselstrøm 22 500 22 000 

15 kV 16,7 Hz vekselstrøm 14 200 13 500 

3 kV likestrøm 2 800 2 700 

1,5 kV likestrøm 1 300 1 300 

C.2 SIMULERINGSREGLER 

Sone som benyttes til simulering for å beregne U mean useful 

— Simuleringer skal utføres i en sone som representerer en vesentlig del av en linje eller en del av jernbanenettet, for 

eksempel relevant(e) mateseksjon(er) for enheten som skal konstrueres og vurderes. 

Tidsrom som benyttes til simulering for å beregne U mean useful 

— Simulering av U mean useful (tog) og U mean useful (sone) behøver bare omfatte tog som er en del av simuleringen i et 

relevant tidsrom, for eksempel tiden som går med til å passere en hel forsyningsseksjon. 

 _____  
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Tillegg D 

Spesifikasjon av strømavtakerprofilen 

D.1. SPESIFIKASJON AV DEN MEKANISKE, KINEMATISKE STRØMAVTAKERPROFILEN 

D.1.1. Generelt 

D.1.1.1. Plass som skal frigjøres på elektrifiserte linjer 

På linjer som er elektrifisert med en kontaktledning, skal det frigjøres ekstra plass 

— for å gi plass til kontaktledningsutstyret, 

— for å gi fri passasje for strømavtakeren. 

Dette tillegg omhandler fri passasje for strømavtakeren (strømavtakerprofilen). Infrastrukturforvalteren skal ta 

hensyn til den elektriske klaringen. 

D.1.1.2. Særlige forhold 

Strømavtakerprofilen skiller seg på enkelte måter fra frittromsprofilen: 

— Strømavtakeren er (delvis) strømførende, og derfor må den elektriske klaringen overholdes, alt etter 

hindringens art (isolert eller ikke). 

— Om nødvendig bør det tas hensyn til om strømavtakeren har isolerende horn. Det må derfor defineres en 

dobbel referansekontur, slik at det kan tas hensyn til den mekaniske og elektriske forstyrrelsen samtidig. 

— Når strømavtakeren tar av strøm, er den hele tiden i kontakt med kontakttråden, og derfor varierer høyden. Det 

gjør også høyden på strømavtakerprofilen. 

D.1.1.3. Symboler og forkortelser 

Symbol Betegnelse Enhet 

bw Halve lengden av strømavtakerbøylen m 

bw,c Halve lengden av strømavtakerbøylens ledende område (med isolerende horn) eller 

arbeidsområde (med ledende horn) 

m 

b′o,mec Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved øvre kontrollpunkt m 

b′u,mec Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved nedre kontrollpunkt m 

b′h,mec Bredden på den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen ved mellomhøyde, h m 

dl Kontakttrådens sideavvik m 

D′0 Referanseverdi for overhøyde som ligger til grunn for kjøretøyets strømavtakerprofil m 

ep Strømavtakerens krengning som følge av kjøretøyets egenskaper m 

epo Strømavtakerens krengning ved øvre kontrollpunkt m 
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Symbol Betegnelse Enhet 

epu Strømavtakerens krengning ved nedre kontrollpunkt m 

fs Margin for å ta hensyn til heving av kontakttråden m 

fwa Margin for å ta hensyn til slitasje på strømavtakerens slepestykke m 

fws Margin for å ta hensyn til at bøylen kan rage ut over kontakttråden på grunn av 

strømavtakerens krengning 

m 

h Høyde i forhold til kjøreflaten m 

h′co Krengesenterets referansehøyde for strømavtakerprofilen m 

h′ Referansehøyde ved beregning av strømavtakerprofilen m 

h′o Maksimal kontrollhøyde for strømavtakerprofilen i strømavtakingsposisjon m 

h′u Minste kontrollhøyde for strømavtakerprofilen i strømavtakingsposisjon m 

heff Strømavtakerens høyde i hevet posisjon m 

hcc Kontakttrådens statiske høyde m 

I′0 Referanseverdi for manglende overhøyde som ligger til grunn for kjøretøyets 

strømavtakerprofil 

m 

L Avstand mellom skinnenes senterlinjer i et spor m 

l Sporvidde, avstand mellom innerkantene av skinnene m 

q Sideforskyvning mellom aksel og boggiramme eller, for kjøretøyer uten boggi, mellom 

aksel og vognkasse 

m 

qs′ Kvasistatisk bevegelse m 

R Horisontal kurveradius m 

s′o Omforent fleksibilitetskoeffisient mellom kjøretøyet og infrastrukturen i forbindelse 

med bestemmelse av strømavtakerprofilen 

 

S′i/a Tillatt ekstra overheng på innsiden/utsiden av kurven for strømavtakere m 

w Sideforskyvning mellom boggi og vognkasse m 

Sj Summen av (horisontale) sikkerhetsmarginer for enkelte tilfeldige fenomener (j = 1, 2 

or 3) for strømavtakerprofilen 

m 

Senket a: utsiden av kurven 

Senket i: innsiden av kurven 
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D.1.1.4. Grunnleggende prinsipper 

Figur D.1 

Mekaniske strømavtakerprofiler 

 

Forklaring: 

Y: Sporets senterlinje 

Y′: Strømavtakerens senterlinje — til avledning av referanseprofilen for fri passasje 

Y″: Strømavtakerens senterlinje — til avledning av den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen 

1: Strømavtakerprofil 

2: Referanseprofil for fri passasje 

3: Mekanisk, kinematisk profil 

Kravene til strømavtakerprofilen er oppfylt først dersom kravene til den mekaniske og den elektriske profilen 

oppfylles samtidig: 

— Referanseprofilen for fri passasje omfatter lengden på strømavtakerhodet og strømavtakerens krengning ep, 

som gjelder fram til referanseverdien for overhøyde eller for manglende overhøyde. 

— Strømførende og isolerte hindringer skal holdes utenfor den mekaniske profilen. 

— Ikke-isolerte hindringer (som er jordet eller har et annet potensial enn kontaktledningen) skal holdes utenfor 

den mekaniske og den elektriske profilen.  
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D.1.2. Spesifikasjon av den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen 

D.1.2.1. Spesifikasjon av bredden på den mekaniske profilen 

D.1.2.1.1. Virkeo mråde  

Strømavtakerprofilens bredde bestemmes hovedsakelig ved strømavtakerens lengde og forskyvninger.  

I sideforskyvningene forekommer det, i tillegg til bestemte fenomener, også fenomener som ligner dem som 

gjelder for konstruksjonsprofilen. 

Strømavtakerprofilen skal undersøkes ved følgende høyder: 

— Øvre kontrollhøyde h′o 

— Nedre kontrollhøyde h′o 

Mellom disse to høydene kan det antas at profilbredden varierer lineært. 

De ulike parametrene er vist i figur D.2. 

D.1.2.1.2. Beregningsmetod e  

Strømavtakerprofilens bredde bestemmes ved summen av parametrene definert nedenfor. Dersom det kjøres med 

forskjellige strømavtakere på en linje, tas den største bredden i betraktning. 

For nedre kontrollpunkt med h = h′u: 

 

For øvre kontrollpunkt med h = h′o: 

 

Merknad i/a = kurvens innside/utside. 

For en mellomhøyde h bestemmes bredden med en interpolasjon: 

 

D.1.2.1.3. Halve l engd en  b w av s t rø mavtakerbø ylen  

Halve lengden bw av strømavtakerbøylen avhenger av hvilken type strømavtaker som benyttes. De strømavta-

kerprofiler som skal tas i betraktning, er fastsatt i punkt 4.2.8.2.9.2 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

D.1.2.1.4. S t rø mavtakerens  kren gning ep  

Krengningen avhenger hovedsakelig av følgende fenomener: 

— Forskyvning q + w i akselkassene og mellom boggi og vognkasse 

— Størrelsen på kjøretøyets vognkassehelling (avhengig av den spesifikke fleksibiliteten s0′, referanseverdien for 

overhøyde D′0 og referanseverdien for manglende overhøyde I′0)  
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— Monteringstoleransen for strømavtakeren på taket 

— Tverrgående fleksibilitet for monteringsinnretningen på taket 

— Den aktuelle høyden h′ 

Figur D.2 

Spesifikasjon av bredden på strømavtakerens mekaniske, kinematiske profil i ulike høyder 

 

Forklaring: 

Y: Sporets senterlinje 

1: Referanseprofil for fri passasje 

2: Mekanisk, kinematisk profil  
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D.1.2.1.5. Ekst r a  overh eng  

Strømavtakerprofilen har et ekstra overheng. Ved standard sporvidde gjelder følgende formel: 

 

Ved andre sporvidder gjelder nasjonale regler. 

D.1.2.1.6. Kvas is t a t i sk e f fek t  

Ettersom strømavtakeren er installert på taket, har den kvasistatiske effekten stor betydning for beregningen av 

strømavtakerprofilen. Effekten beregnes på grunnlag av spesifikk fleksibilitet s0′, referanseverdi for overhøyde D′0 

og referanseverdi for manglende overhøyde I′0: 

 

Merknad: Strømavtakere er vanligvis montert på taket til en trekkraftenhet, der referansefleksibiliteten s0′ vanligvis er mindre 

enn den som gjelder for frittromsprofilen s0. 

D.1.2.1.7. Toleranser  

I samsvar med profildefinisjonen bør følgende fenomener tas i betraktning: 

— asymmetrisk belastning, 

— sideforskyvning av sporet mellom to påfølgende vedlikeholdstiltak, 

— overhøydevariasjon mellom to påfølgendevedlikeholdstiltak, 

— svingninger framkalt av ujevnheter i sporet. 

Summen av disse toleransene uttrykkes ved Sj. 

D.1.2.2. Spesifikasjon av høyden på den mekaniske profilen 

Profilhøyden bestemmes ut fra kontakttrådens statiske høyde hcc på det aktuelle lokale stedet. Det skal tas hensyn 

til følgende parametrer: 

— Heving fs av kontakttråden, som følge av strømavtakerens kontaktkraft. Verdien av fs avhenger av typen 

kontaktledning og bestemmes derfor av infrastrukturforvalteren i samsvar med punkt 4.2.12 

— Heving av strømavtakerhodet på grunn av strømavtakerhodets helling, som skyldes kontaktpunktets 

forskyvning og slitasjen på slepestykketfws + fwa. Den tillatte verdien for fws framgår av TSI-en for lokomotiver 

og passasjervogner, og fwa avhenger av kravene til vedlikehold. 

Høyden på den mekaniske profilen er gitt ved følgende formel: 
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D.1.3. Referanseparametrer 

Parametrene for den mekaniske, kinematiske strømavtakerprofilen og for spesifikasjon av kontakttrådens 

maksimale sideavvik er som følger: 

— l — i samsvar med sporvidden 

— s′o = 0,225 

— h′co = 0,5 m 

— I′ 0 = 0,066 m og D′0 = 0,066 m 

— h′o = 6,500 m og h′u = 5,000 m 

D.1.4. Beregning av kontakttrådens maksimale sideavvik 

Kontakttrådens maksimale sideavvik beregnes ut fra strømavtakerens totale bevegelse i forhold til sporets 

nominelle posisjon og det ledende området (eller arbeidsområdet for strømavtakere uten horn av ledende 

materiale), på følgende måte: 

 

bw,c — definert i punkt 4.2.8.2.9.1 og 4.2.8.2.9.2 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner 

D.2. SPESIFIKASJON AV DEN STATISKE STRØMAVTAKERPROFILEN (SYSTEM MED SPORVIDDE 1 520 mm) 

Dette gjelder for medlemsstater som godtar strømavtakerprofilen i henhold til punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI -en for 

lokomotiver og passasjervogner. 

Strømavtakerprofilen skal være i samsvar med figur D.3 og tabell D.1. 

Figur D.3 

Statisk strømavtakerprofil for system med sporvidde 1 520 mm 

 

 

Profil for rullende 
materiell 

Infrastrukturens profil Strømavtakerprofil 
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Tabell D.1 

Avstander mellom strømførende deler av kontaktledning og strømavtaker og jordede deler av rullende 

materiell og faste installasjoner for system med sporvidde 1 520 mm 
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1 2 3 4 5 6 5 7 9 10 11 12 

1,5-4 450 950 250 200 150 200 150 150 100 300 250 

6-12 450 950 300 250 200 220 180 150 100 300 250 

25 450 950 375 350 300 250 200 150 100 300 250 
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Tillegg E 

Liste over referansestandarder 

Tabell E.1 

Liste over referansestandarder 

Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon Grunnleggende paramet(r)er 

1 EN 50119 Jernbaneanvendelser — Faste installasjoner 

— Opphengte kontaktledninger for 

elektrisk togframføring 

2009 Strømkapasitet, likestrømssystemer, 

stillestående tog (4.2.5), Kontaktled-

ningens geometri (4.2.9), Dynamikk og 

kvalitet på strømopptaket (4.2.12), 

Faseskilleseksjoner (4.2.15) og System-

skilleseksjoner (4.2.16) 

2 EN 50122-

1:2011+A1:2011 

Jernbaneanvendelser — Faste installasjoner 

— Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets 

— Del 1: Beskyttende tiltak mot elektrisk 

sjokk 

2011 Kontaktledningens geometri (4.2.9) og 

Beskyttelsestiltak mot elektrisk støt 

(4.2.18) 

3 EN 50149 Jernbaneapplikasjoner — Faste installa-

sjoner — Elektrisk koplingsutstyr — 

Kobber og kobbermetaller i strøm-

forsyninger 

2012 Kontakttrådens materiale (4.2.14) 

4 EN 50163 Jernbaneapplikasjoner — Matespenninger 

for jernbanenettet 

2004 Spenning og frekvens (4.2.3) 

5 EN 50367 Jernbaneapplikasjoner — Strømfor-

syningssystemer — Tekniske kriterier for 

sammenhengen mellom pantograf og 

kontaktledning (for å få fri adgang)  

2012 Strømkapasitet, likestrømssystemer, 

stillestående tog (4.2.5), Gjennomsnittlig 

kontaktkraft (4.2.11), Faseskilleseksjoner 

(4.2.15) og Systemskilleseksjoner 

(4.2.16) 

6 EN 50388 Jernbaneapplikasjoner — Strømforsyning 

og rullende materiell — Tekniske kriterier 

for koordinering mellom strømforsyning 

(matestasjon) og rullende materiell for å 

oppnå samtrafikkevne 

2012 Parametrer for forsyningssystemets ytelse 

(4.2.4), Samordning av elektrisk vern 

(4.2.7), Overharmoniske og dynamiske 

fenomener for vekselstrømssystemer 

(4.2.8) 

7 EN 50317 Jernbaneapplikasjoner — Strømsamlings-

systemer — Krav til og stadfesting av 

målinger i det dynamiske påvirknings-

området mellom pantograf og kontaktled-

ning 

2012 Vurdering av dynamikk og kvalitet på 

strømopptaket (6.1.4.1 og 6.2.4.5) 

8 EN 50318 Jernbaneapplikasjoner — Strømsamlings-

systemer — Simuleringsstadfesting i det 

dynamiske påvirkningsområdet mellom 

pantograf og kontaktledning 

2002 Vurdering av dynamikk og kvalitet på 

strømopptaket (6.1.4.1) 
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Tillegg F 

Liste over åpne punkter 

1) Spesifikasjon av grensesnittprotokollene mellom systemet for energiforbruksmåling (EMS) og systemet for 

datainnsamling (DCS) (4.2.17). 

 ____  
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Tillegg G 

Ordliste 

Tabell G.1 

Ordliste 

Definert term Fork. Definisjon 

AC  Vekselstrøm 

DC  Likestrøm 

Sammenstilte data for 

energiavregning 

CEBD Datasett som er sammenstilt av datahåndteringsystemet (DHS) og er egnet til 

fakturering av energi 

Kontaktledningssystem  System som fordeler den elektriske energien til togene som trafikkerer banen, 

og overfører den til togene via strømavtakere 

Kontaktkraft  Vertikal kraft som strømavtakeren utøver på kontaktledningen 

Heving av kontakttråden  Kontakttrådens oppadgående bevegelse på grunn av kraften som utøves av 

strømavtakeren 

Strømavtaker  Utstyr som er montert på kjøretøyet, og som skal hente strøm fra en kontakttråd 

eller en strømskinne 

Profil  Et sett med regler som omfatter en referansekontur med tilhørende 

beregningsregler, som gjør det mulig å bestemme kjøretøyets ytre mål og det 

frie rommet rundt infrastrukturen 

MERKNAD: Avhengig av hvilken beregningsmetode som benyttes, vil profilen 

være statisk, kinematisk eller dynamisk. 

Sideavvik  Sideveis forskyvning av kontakttråden i maksimal sidevind 

Planovergang  Skjæringspunkt i samme plan mellom en vei og ett eller flere jernbanespor 

Linjehastighet  Høyeste hastighet, målt i kilometer per time, som er linje er konstruert for 

Vedlikeholdsplan  En rekke dokumenter som fastsetter prosedyrene for vedlikehold av 

infrastrukturen, vedtatt av en infrastrukturforvalter 

Gjennomsnittlig kontaktkraft  Kontaktkraftens statistiske gjennomsnittsverdi 

Gjennomsnittlig nyttespenning — 

tog 

 Spenning som identifiserer det dimensjonerende toget og gjør det mulig å 

kvantifisere virkningen på dets ytelse 

Gjennomsnittlig nyttespenning — 

sone 

 Spenning som gir en indikasjon på strømforsyningens kvalitet i en geografisk 

sone i det tidsrom i ruteplanen da trafikken er størst 

Minste kontakttrådhøyde  Minsteverdien for kontakttrådens høyde i spennet for å unngå overslag mellom 

én eller flere kontakttråder og kjøretøyer under alle forhold 
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Definert term Fork. Definisjon 

Nøytral seksjonsisolator  En modul innføyd i en sammenhengende del av kontaktledningen for å isolere 

to elektriske seksjoner fra hverandre på en slik måte at det opprettholdes et 

kontinuerlig strømopptak når strømavtakeren passerer 

Nominell kontakttrådhøyde  Nominell verdi for kontakttrådens høyde ved et støttepunkt under normale 

forhold 

Nominell spenning  Den spenning som kjennetegner et anlegg eller en del av et anlegg 

Normal drift  Planlagt drift i samsvar med ruteplanen 

Bakkebasert datainnsamlings-

system for energiforbruksmåling 

(datainnsamlingstjeneste) 

DCS Bakkebasert tjeneste for innsamling av CEBD fra et energimålingsystem 

Kontaktledning OCL Ledning som er plassert over (eller ved siden av) konstruksjonsprofilens øvre 

grense og forsyner kjøretøyene med elektrisk energi via takmontert utstyr til 

strømopptak 

Referansekontur  En kontur knyttet til hver profil som viser formen på et tverrsnitt og benyttes 

som grunnlag for utarbeiding av dimensjoneringsregler for henholdsvis 

infrastrukturen og kjøretøyet 

Returkrets  Alle ledere som utgjør den forutsatte veien for returstrøm 

Statisk kontaktkraft  Den gjennomsnittlige vertikale kraften som strømavtakerhodet utøver opp mot 

kontaktledningen ved hjelp av hevemekanismen, mens strømavtakeren er hevet 

og kjøretøyet står stille 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1303/2014 

av 18. november 2014 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler i Den 

europeiske unions jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jern-

banesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») er tilpasset den 

tekniske utvikling, markedsutviklingen og samfunnsmessige krav, og skal framlegge et forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til dette mandatet er Byrået bedt 

om å utvide virkeområdet for TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

3) Den 21. desember 2012 utstedte Byrået en rekommandasjon om den reviderte TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

4) For å følge med i den teknologiske utviklingen og stimulere til modernisering bør det arbeides med å fremme 

nyskapende løsninger som bør tillates gjennomført på visse vilkår. Når en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten 

eller dens representant angi på hvilken måte den avviker fra eller supplerer det relevante punktet i TSI-en, og den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom vurderingen er positiv, bør Byrået fastsette hensikts-

messige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner for den nyskapende løsningen og utarbeide relevante vurde-

ringsmetoder. 

5) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de øvrige med-

lemsstater om tekniske regler, framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som skal benyttes i særtilfeller, og 

om hvilke organer som har ansvar for å gjennomføre dette. 

6) Rullende materiell reguleres på det nåværende tidspunkt av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller 

internasjonale avtaler. Disse avtalene bør ikke være til hinder for den pågående og framtidige utviklingen, som tar sikte 

på økt samtrafikkevne. Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

7) Denne forordning bør gjelde for tunneler uansett trafikkmengde. 

8) Enkelte medlemsstater har allerede innført sikkerhetsregler som krever et høyere sikkerhetsnivå enn det som er fastsatt i 

denne TSI-en. Denne forordning bør gi medlemsstatene mulighet til å beholde denne type regler, men bare for 

delsystemene «Infrastruktur», «Energi» og «Drift og trafikkstyring». Disse eksisterende reglene skal anses som 

nasjonale sikkerhetsregler som definert i artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(3). Dessuten skal 

medlemsstatene, i samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv, sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes i sin 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 394, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 

15.12.2016, s. 59. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå («byråfor-

ordningen») (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerheten på Fellesskapets jernbaner og om endring av råds -

direktiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innk reving 

av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (EUT L 164 av 30.4.2004, s.  44). 

2020/EØS/18/42 
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alminnelighet og, så langt det er praktisk mulig, stadig forbedres, idet det tas hensyn til utviklingen av Unionens 

regelverk og den tekniske og vitenskapelige utvikling, med hovedvekt på forebygging av alvorlige ulykker. Det bør 

imidlertid ikke fastsettes ytterligere tiltak for rullende materiell. 

9) Det hører inn under medlemsstatenes myndighet å definere redningstjenestenes oppgaver og ansvar. Medlemsstatene bør, 

for tunneler som hører inn under denne forordnings virkeområde, samordne tilgangen til redningstjenester i samarbeid med 

disse tjenestene. Det er viktig å fastsette tiltak på redningsområdet som bygger på en forutsetning om at redningstjenester 

som settes inn ved en tunnelulykke, skal beskytte menneskers liv og ikke materielle verdier som kjøretøyer eller strukturer. 

10) Kommisjonsvedtak 2008/163/EF(1) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i 

jernbanetunneler bør oppheves. 

11) For å unngå unødige ekstrakostnader og administrative byrder bør vedtak 2008/163/EF fortsatt få anvendelse, etter at 

det er opphevet, på de delsystemer og prosjekter som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2008/57/EF. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Med dette vedtas den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for sikkerhet i jernbanetunneler i hele Den europeiske 

unions jernbanesystem, som oppført i vedlegget. 

Artikkel 2 

TSI-en får anvendelse på delsystemene «Styring, kontroll og signal», «Infrastruktur», «Energi», «Drift og trafikkstyring» og 

«Rullende materiell» som beskrevet i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

TSI-en får anvendelse på disse delsystemene i samsvar med punkt 7 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Det tekniske og geografiske virkeområdet for denne forordning er oppført i punkt 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

Artikkel 4 

1. Når det gjelder de særtilfeller som er oppført i punkt 7.3 i vedlegget til denne forordning, skal vilkårene som må være 

oppfylt ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, være som fastsatt i gjeldende 

nasjonale regler i den medlemsstat som gir tillatelse til ibruktaking av delsystemene som hører inn under denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette de øvrige medlemsstater og 

Kommisjonen om: 

a) nasjonale regler som nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av nasjonale regler som 

nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer som i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er utpekt til å foreta samsvarsvurdering og 

verifisering i de særtilfeller som er oppført i punkt 7.3 i vedlegget.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i 

jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1). 
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Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om følgende typer avtaler innen seks måneder etter at denne forordning er 

trådt i kraft: 

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere som inngås på enten fast eller 

midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av den planlagte transporttjenestens svært spesielle eller lokale karakter, 

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller sikkerhetsmyndigheter som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne, 

c) internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller 

infrastrukturforvaltere fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én infrastrukturforvalter fra en tredjestat, som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

2. Avtaler som allerede er meldt i henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF(1), kommisjonsvedtak 2008/231/EF(2), 

kommisjonsbeslutning 2011/314/EU(3) eller kommisjonsbeslutning 2012/757/EU(4), skal ikke meldes på nytt. 

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende og 

allerede meldte avtaler. 

Artikkel 6 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat, innen ett år etter at denne forordning er trådt i kraft, 

oversende Kommisjonen en liste over langt framskredne prosjekter som gjennomføres på dens territorium. 

Artikkel 7 

Hver medlemsstat skal, i samsvar med kapittel 7 i vedlegget til denne forordning, ajourføre den nasjonale gjennomførings-

planen for TSI-en, fastsatt i samsvar med artikkel 4 i vedtak 2006/920/EF, artikkel 4 i vedtak 2008/231/EF og artikkel 5 i 

beslutning 2011/314/EU. 

Hver medlemsstat skal innen 1. juli 2015 oversende sin ajourførte gjennomføringsplan til de øvrige medlemsstater og Kommi-

sjonen. 

Artikkel 8 

1. For å følge med i den tekniske utvikling kan det bli nødvendig med nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, og/eller som ikke kan vurderes med de metoder som er oppført i vedlegget. I så fall kan det 

utarbeides nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder knyttet til disse nyskapende løsningene, i samsvar med 

bestemmelsene i nr. 2–5. 

2. Nyskapende løsninger kan være knyttet til delsystemene nevnt i artikkel 2, deres deler og deres samtrafikkomponenter. 

3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten, eller dens representant etablert innenfor Unionen, angi på 

hvilken måte den avviker fra eller supplerer bestemmelsene i de relevante TSI-ene, og framlegge avvikene for Kommisjonen til 

analyse. Kommisjonen kan be om en uttalelse fra Byrået om den foreslåtte nyskapende løsningen. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1). 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/231/EF av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF, og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 (EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/314/EU av 12. mai 2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 144 av 31.5.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av vedtak 2007/756/EF (EUT L 345 av 

15.12.2012, s. 1). 
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4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal det 

utarbeides hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og en vurderingsmetode, som de relevante TSI-ene må 

inneholde for at den nyskapende løsningen skal kunne benyttes, og deretter skal de innlemmes i de relevante TSI-ene under 

gjennomgangen i henhold til artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, kan den foreslåtte nyskapende 

løsningen ikke benyttes. 

5. I påvente av gjennomgangen av de relevante TSI-ene skal en positiv uttalelse fra Kommisjonen anses som et akseptabelt 

kriterium for å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes i vurderingen av 

delsystemet. 

Artikkel 9 

Vedtak 2008/163/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a) delsystemer som er godkjent i samsvar med vedtaket, 

b) prosjekter for nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som er langt framskredne eller omfattes av en løpende avtale på 

tidspunktet for kunngjøring av denne forordning. 

Artikkel 10 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

a) Denne TSI-en vedrører følgende delsystemer, som definert i direktiv 2008/57/EF: «Styring, kontroll og signal» 

(CCS), «Infrastruktur» (INF), «Energi» (ENE), «Drift og trafikkstyring» (OPE) og «Rullende materiell» 

(lokomotiver og passasjervogner, LOC&PAS). 

b) Denne TSI-en har som formål å fastsette et helhetlig sett av særlige tiltak for tunneler, innenfor delsystemene 

«Infrastruktur», «Energi», «Rullende materiell», «Styring, kontroll og signal» og «Drift», og derved sørge for et 

optimalt sikkerhetsnivå i tunneler på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 

c) Den skal muliggjøre fri bevegelighet for kjøretøyer som er i samsvar med denne TSI-en, i jernbanetunneler på 

harmoniserte sikkerhetsvilkår. 

d) I denne TSI-en fastsettes bare tiltak som skal redusere den særlige risikoen ved tunneler. Risiko knyttet til selve 

jernbanedriften, for eksempel avsporing og kollisjon med andre tog, behandles innenfor rammen av generelle 

jernbanesikkerhetstiltak. 

e) Det eksisterende sikkerhetsnivået i en stat skal ikke reduseres, som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF. Medlemsstatene kan opprettholde strengere krav så lenge disse kravene ikke er til hinder for drift 

med tog som oppfyller TSI-kravene. 

f) Medlemsstatene kan fastsette nye og strengere krav for bestemte tunneler i samsvar med artikkel 8 i 

direktiv 2004/49/EF; disse kravene skal meldes til Kommisjonen før de innføres. Slike strengere krav skal 

bygge på en risikoanalyse og være berettiget ut fra en særlig risikosituasjon. De skal utarbeides etter 

samråd med infrastrukturforvalteren og vedkommende redningsmyndigheter, og skal være gjenstand for en 

nytte- og kostnadsanalyse. 

1.1.1. Virkeområde med hensyn til tunneler 

a) Denne TSI-en får anvendelse på nye, fornyede og oppgraderte tunneler som befinner seg i Den europeiske 

unions jernbanenett, og som er i samsvar med definisjonen i punkt 2.4 i denne TSI-en. 

b) Stasjoner som ligger i tunneler, skal være i samsvar med nasjonale regler for brannsikring. Når de benyttes som 

sikre områder, kreves det bare at de er i samsvar med spesifikasjonene i punkt 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 og 4.2.1.5.3 i 

denne TSI-en. Når de benyttes som brannslokkingspunkter, kreves det bare at de er i samsvar med 

spesifikasjonene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) og punkt 4.2.1.7 bokstav e) i denne TSI-en. 

1.1.2. Virkeområde med hensyn til rullende materiell 

a) Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner. 

b) Rullende materiell i kategori A eller B i henhold til den tidligere TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (vedtak 

2008/163/EF) beholder sin kategori i denne TSI-en som fastsatt i punkt 4.2.3. 

1.1.3. Virkeområde med hensyn til driftsmessige aspekter 

Denne TSI-en får anvendelse på drift med alt rullende materiell som kjører i de tunneler som er nevnt i punkt 1.1.1. 

1.1.3.1. Drift med godstog 

Når hvert kjøretøy i et godstog eller i et tog med farlig gods som definert i punkt 2.4 er i samsvar med de 

strukturelle TSI-ene som gjelder for dem (lokomotiver og passasjervogner (LOC&PAS) – sikkerhet i 

jernbanetunneler (SRT) – støy (NOI)– styring, kontroll og signal (CCS) – godsvogner (WAG)), og når vognen(e) i 

toget med farlig gods er i samsvar med vedlegg II til direktiv 2008/68/EF, skal godstoget eller toget med farlig gods, 

når det benyttes i samsvar med kravene i TSI-en for drift og trafikkstyring, tillates å kjøre i alle tunneler i Den 

europeiske unions jernbanesystem. 

1.1.4. Virkeområde med hensyn til risiko, og risiko som ikke omfattes av denne TSI-en 

a) Denne TSI-en omfatter særlig sikkerhetsrisiko for passasjerer og togpersonale i tunneler, men bare i forbindelse 

med delsystemene nevnt ovenfor. Den omfatter også risiko for personer i nærheten av en tunnel der følgene 

ville bli katastrofale om strukturen skulle bryte sammen. 

b) Når en risikoanalyse fører til den konklusjon at andre tunnelhendelser kan være relevante, skal det fastsettes 

særlige tiltak for å håndtere disse scenarioene. 
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c) Følgende risiko omfattes ikke av denne TSI-en: 

1) helse og sikkerhet for personale som arbeider med vedlikehold av faste anlegg i tunnelen, 

2) økonomisk tap som skyldes skade på strukturer og tog, og tap som følge av manglende tilgjengelighet til 

tunnelen i forbindelse med reparasjoner, 

3) uvedkommendes adgang til tunnelen via tunnelåpningene, 

4) terrorisme, dvs. en bevisst og overlagt handling med sikte på å forårsake ødeleggelse, personskade og tap av 

menneskeliv. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er hele jernbanenettet, bestående av: 

— det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i punkt 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN), som beskrevet i punkt 2.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

— andre deler av nettet i hele jernbanesystemet, etter utvidelsen av virkeområdet som er omhandlet i punkt 4 i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

med unntak av de tilfeller som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

2. DEFINISJON AV ASPEKT/VIRKEOMRÅDE 

2.1. Generelt 

a) Arbeidet med å fremme tunnelsikkerheten skjer på fire nivåer: forebygging, begrensning, evakuering og 

redning. 

b) Det viktigste området er forebygging, etterfulgt av begrensning og så videre. 

c) De ulike sikkerhetsnivåene gir til sammen en lav restrisiko. 

 

d) Et viktig trekk ved jernbaner er den iboende muligheten til å forhindre ulykker ved at trafikken foregår på 

skinner og blir kontrollert og regulert ved hjelp av et signalsystem.  
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2.2. Risikoscenarioer 

a) I denne TSI-en fastsettes tiltak som kan hindre eller begrense vanskeligheter i forbindelse med evakuerings- 

eller redningsoperasjoner etter en jernbaneulykke i en tunnel. 

 

b) Det er angitt relevante tiltak som vil gi kontroll over eller i betydelig grad redusere risikoen i forbindelse med 

de særlige hendelsesscenarioene for tunneler som er nevnt ovenfor. 

c) Tiltakene er utarbeidet innenfor kategoriene forebygging, begrensning, evakuering og redning; de er imidlertid 

ikke oppført under disse kategoriene i denne TSI-en, men under de berørte delsystemene. 

d) De fastsatte tiltakene kan anses som en reaksjon på tre typer hendelser: 

2.2.1. «Varme» hendelser: brann, eksplosjon etterfulgt av brann, utslipp av giftig røyk eller gass 

a) Den største faren er brann. Med brann menes en kombinasjon av varme, flammer og røyk. 

b) Brannen starter om bord i et tog. 

Brannen oppdages av branndetektorer eller av personer om bord. Lokomotivføreren får melding om et problem, 

enten om brann via en automatisk brannvarsler eller om et generelt problem via en passasjeralarm som aktiveres 

av passasjerer. 

Lokomotivføreren er opplært til å handle på hensiktsmessig måte ut fra forholdene på stedet. 

Ventilasjonen stenges for å hindre at røyken sprer seg. Er det rullende materiellet i kategori B, vil passasjerene i 

det berørte området forflytte seg til et område i toget som ikke er berørt, der de er beskyttet mot brann og røyk. 

Toget forlater tunnelen når det er mulig. Passasjerene evakueres etter togpersonalets anvisninger eller ved å ta 

seg til et sikkert område i friluft på egen hånd. 

Dersom det er hensiktsmessig, kan toget stanse ved et brannslokkingspunkt inne i tunnelen. Passasjerene 

evakueres etter togpersonalets anvisninger eller ved å ta seg til et sikkert område på egen hånd. 

Dersom et brannslokkingsanlegg kan slokke brannen, blir hendelsen en «kald» hendelse. 

c) Brannen starter i tunnelen. 

Dersom brannen starter i en tunnel eller i et teknisk rom, er lokomotivføreren opplært til å handle på 

hensiktsmessig måte ut fra forholdene på stedet, i samsvar med de særlige hendelsesscenarioene for tunneler 

som er beskrevet i beredskapsplanen. 
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2.2.2. «Kalde» hendelser: kollisjon, avsporing 

a) De særlige tiltakene for tunneler dreier seg først og fremst om angrepsvei/rømningsvei som letter evakueringen 

og redningstjenestenes arbeid. 

b) Til forskjell fra varme hendelser er det ikke noe tidspress som skyldes farlige omgivelser på grunn av brann. 

2.2.3. Langvarig stans 

a) En langvarig stans (en ikke-planlagt stans på over ti minutter i en tunnel, men uten en varm eller kald hendelse) 

er ikke i seg selv en trussel mot passasjerer og personale. 

b) Den kan imidlertid føre til panikk, og til spontan, ukontrollert evakuering som utsetter personer for farene i en 

tunnel. 

2.2.4. Unntak 

Scenarioer som ikke er tatt med, er oppført i punkt 1.1.4. 

2.3. Redningstjenestenes oppgaver 

a) Redningstjenestenes oppgaver hører inn under relevant nasjonal lovgivning. 

b) Redningstiltakene i denne TSI-en er basert på forutsetningen om at redningstjenester som settes inn ved en 

tunnelhendelse, først og fremst skal beskytte menneskers liv. 

c) Det forutsettes at de 

1) ved en «varm» hendelse 

— redder personer som ikke selv kan nå fram til et sikkert område, 

— gir førstehjelp til evakuerte personer, 

— slokker brann i den utstrekning det kreves for å beskytte seg selv og personer som utsettes for 

hendelsen, 

— gjennomfører evakuering fra sikre områder inne i tunnelen til et endelig, sikkert sted, 

2) ved en «kald» hendelse 

— redder personer, 

— gir førstehjelp til alvorlig skadede personer, 

— befrir innestengte personer, 

— gjennomfører evakuering til et endelig, sikkert sted. 

d) Denne TSI-en inneholder ingen krav til tid eller resultater. 

e) Selv om hendelser i jernbanetunneler med flere omkomne er sjeldne, er det underforstått at det, med svært liten 

sannsynlighet, kan forekomme hendelser der selv godt utstyrte redningstjenester har begrensede muligheter, for 

eksempel en større brann der et godstog er involvert. 

f) Dersom det i beredskapsplanene forventes mer av redningstjenestene enn det som er forutsatt ovenfor, kan det 

treffes ytterligere tiltak eller stilles ytterligere utstyr til rådighet. 

2.4. Definisjoner 

I denne TSI menes med: 

a) «jernbanetunnel» en skjæring eller en konstruksjon rundt sporet som gjør det mulig for jernbanen å passere for 

eksempel høyereliggende terreng, bygninger eller vann. Tunnelens lengde defineres som lengden av den del 

som er helt omsluttet, målt på spornivå. I denne TSI-en er en tunnel minst 0,1 km lang. Når visse krav gjelder 

bare for lengre tunneler, angis tersklene i de relevante punktene, 

b) «sikkert område» et sted i eller utenfor tunnelen der det er mulig å overleve en stund, og der passasjerer og 

personale kan søke tilflukt etter at de har forlatt et tog, 
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c) «utgangspunkt for brannslokking» et bestemt sted i eller utenfor tunnelen der redningstjenesten kan bruke 

brannslokkingsutstyr, og dit passasjerer og personale kan evakuere fra et tog, 

d) «teknisk rom» lukket rom med inn-/utgangsdører i eller utenfor tunnelen, med sikkerhetsanlegg som kreves til 

minst én av følgende funksjoner: selvredning, evakuering, nødkommunikasjon, redning og brannslokking, 

signal- og kommunikasjonsutstyr samt strømforsyning, 

e) «godstog» et tog som består av ett eller flere lokomotiver og én eller flere vogner. Et godstog med minst én 

vogn med farlig gods er et tog med farlig gods. 

f) Alle definisjoner som gjelder rullende materiell, er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner og i 

TSI-en for godsvogner. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

I tabellen nedenfor vises de grunnleggende parametrene i denne TSI-en og hvordan de tilsvarer de grunnleggende 

kravene som er beskrevet og nummerert i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

Element i delsystemet 

«Infrastruktur» 
Ref. punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Ingen adgang for uved-

kommende til nødutganger 

og tekniske rom 

4.2.1.1 2.1.1     

Motstandsdyktighet mot brann 

i tunnelstrukturer 

4.2.1.2 1.1.4 

2.1.1 

    

Bygningsmaterialets 

branntekniske egenskaper 

4.2.1.3 1.1.4 

2.1.1 

 1.3.2 1.4.2  

Branndeteksjon 4.2.1.4 1.1.4 

2.1.1 

    

Evakueringsmuligheter 4.2.1.5 1.1.5 

2.1.1 

    

Gangveier for rømning 4.2.1.6 2.1.1     

Brannslokkingspunkter 4.2.1.7 2.1.1    1.5 

Nødkommunikasjon 4.2.1.8 2.1.1     

 

Element i delsystemet «Energi» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Seksjonering av kontaktled-

ning eller strømskinner 

4.2.2.1 2.2.1     

Jording av kontaktledning 

eller strømskinner 

4.2.2.2 2.2.1     

Strømforsyning 4.2.2.3 2.2.1     

Krav til elektriske kabler i 

tunneler 

4.2.2.4 2.2.1 

1.1.4 

 1.3.2 1.4.2  

Elektriske anleggs pålitelighet 4.2.2.5 2.2.1     
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Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 
Ref. punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Tiltak for å hindre brann 4.2.3.1 1.1.4 

2.4.1 

 1.3.2 1.4.2  

Tiltak for å detektere og 

kontrollere brann 

4.2.3.2 1.1.4 

2.4.1 

    

Krav vedrørende nødssitua-

sjoner 

4.2.3.3 2.4.1 2.4.2   1.5 

2.4.3 

Krav vedrørende evakuering 4.2.3.4 2.4.1     

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

a) Den europeiske unions jernbanesystem, som omfattes av direktiv 2008/57/EF, og der delsystemene inngår, er 

utviklet til et integrert system hvis helhetlighet må kontrolleres. 

b) Helhetligheten er kontrollert i forbindelse med utarbeidingen av spesifikasjonene i denne TSI-en, dens 

grensesnitt mot systemene den er integrert i, og driftsreglene for jernbanen. 

c) De grunnleggende parametrene for sikkerhet i jernbanetunneler er oppført for delsystemene «Infrastruktur», 

«Energi» og «Rullende materiell» i punkt 4.2 i denne TSI-en, idet det tas hensyn til alle relevante 

grunnleggende krav. Krav og ansvarsområder knyttet til driften er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring og 

i punkt 4.4 i denne TSI-en. 

4.2. Delsystemenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifi-

kasjoner for de særlige aspektene ved tunnelsikkerhet i ovennevnte delsystemer: 

4.2.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

4.2.1.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Ingen adgang for uvedkommende til tekniske rom. 

b) Når nødutgangene er låst av hensyn til sikkerheten, skal de alltid kunne åpnes fra innsiden. 

4.2.1.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Ved brann skal tunnelkledningen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og 

personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet 

skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen. 

b) I senketunneler og tunneler som kan føre til kollaps i viktige tilstøtende strukturer, skal tunnelens hovedstruktur 

motstå branntemperatur i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at de truede delene av tunnelen og tilstøtende 

strukturer kan evakueres. Dette tidsrommet skal angis i beredskapsplanen. 
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4.2.1.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Denne spesifikasjonen gjelder for bygningsmaterialer og bygningselementer inne i tunneler. 

b) Bygningsmaterialer i tunneler skal oppfylle kravene for klasse A2 i kommisjonsvedtak 2000/147/EF. Ikke-

bærende paneler og annet utstyr skal oppfylle kravene for klasse B i kommisjonsvedtak 2000/147/EF. 

c) Materialer som ikke bidrar vesentlig til en brannbelastning, skal listeføres. De behøver ikke overholde 

bestemmelsene ovenfor. 

4.2.1.4. Branndeteksjon i tekniske rom 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Tekniske rom skal være utstyrt med detektorer som varsler infrastrukturforvalteren i tilfelle brann. 

4.2.1.5. Evakueringsanlegg 

4.2.1.5.1. Sikkert område 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Et sikkert område skal gjøre det mulig å evakuere tog som bruker tunnelen. Det skal ha en kapasitet som 

tilsvarer den maksimale kapasiteten for tog som skal trafikkere linjen der tunnelen befinner seg. 

b) I det sikre området skal det være mulig å overleve for passasjerer og personale til evakueringen fra det sikre 

området til et endelig, sikkert sted er helt gjennomført. 

c) Fra sikre områder under bakken eller under vann skal det være mulig ta seg fra det sikre området til friluft uten 

å måtte returnere til det berørte tunnelløpet. 

d) I utformingen av et sikkert område under bakken, med tilhørende utstyr, skal det tas høyde for røykkontroll, 

framfor alt for å beskytte personer som benytter anlegget til å evakuere seg selv. 

4.2.1.5.2. Tilgang til det sikre området 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Sikre områder skal være tilgjengelige for personer som selv begynner å evakuere fra toget, og for 

redningstjenestene. 

b) En av følgende løsninger skal velges for å få tilgang til det sikre området fra et tog: 

1) Laterale og/eller vertikale nødutganger til friluft. Slike utganger skal finnes minst én gang per 1 000 meter. 

2) Tverrforbindelser mellom uavhengige tunnelløp som ligger ved siden av hverandre, og som gjør det mulig å 

bruke den tilstøtende tunnelen som et sikkert område. Tverrforbindelser skal finnes minst én gang per 

500 meter. 

3) Alternative tekniske løsninger som gir et sikkert område med minst tilsvarende sikkerhetsnivå, er tillatt. Det 

tilsvarende sikkerhetsnivået for passasjerer og personale skal godtgjøres ved hjelp av den felles 

sikkerhetsmetoden for risikovurdering. 

c) Dører fra rømningsveien til det sikre området skal som et minimum ha en fri åpning som er 1,4 m bred og 2,0 m 

høy. Alternativt er det tillatt å bruke flere smalere dører ved siden av hverandre, så lenge det kan godtgjøres at 

persongjennomstrømningen er like god eller bedre. 

d) Etter passasje gjennom dørene skal fri bredde være minst 1,5 m og fri høyde minst 2,25 m. 

e) Det skal beskrives i beredskapsplanen hvordan redningstjenestene skal ta seg til det sikre området. 

4.2.1.5.3. Kommunikasjonsmidler i sikre områder 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km.  
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Det skal være mulig å kommunisere med infrastrukturforvalterens kontrollsentral fra sikre områder under bakken, 

via mobiltelefon eller en fast forbindelse. 

4.2.1.5.4. Nødbelysning langs rømningsveier 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 0,5 km. 

a) Det skal finnes nødbelysning som viser vei for passasjerer og personale til et sikkert område i en 

nødssituasjon. 

b) Belysningen skal oppfylle følgende krav: 

1) Enkeltsportunnel: på siden av gangbanen. 

2) Flersportunnel: på begge sider av tunnelløpet. 

3) Belysningens plassering: 

— Så lavt som mulig over gangbanen, men ikke slik at det hindrer fri passasje for personer, eller 

— innebygd i håndlistene. 

4) Konstant belysningsstyrke skal være minst 1 lux i horisontalt plan på nivå med gangbanen. 

c) Autonomi og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at 

hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene og 

beskrevet i beredskapsplanen. 

d) Dersom nødbelysningen er slokket under normale driftsforhold, skal den kunne tennes på følgende måter: 

1) Manuelt, med brytere plassert med 250 meters mellomrom inne i tunnelen. 

2) Av driftsansvarlig for tunnelen ved hjelp av fjernstyring. 

4.2.1.5.5. Rømningsskilt 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler. 

a) Rømningsskiltene skal vise nødutgangene samt avstanden og retningen til et sikkert område. 

b) Alle skilt skal være utformet i samsvar med kravene i direktiv 92/58/EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav 

til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen, og i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A  

indeks 1. 

c) Rømningsskiltene skal være montert på sideveggene langs gangveiene for rømning. 

d) Maksimal avstand mellom rømningsskiltene er 50 m. 

e) Dersom det finnes nødutstyr i tunnelen, skal det være skilt som viser hvor dette er plassert. 

f) Alle dører som fører til nødutganger eller tverrforbindelser, skal være merket. 

4.2.1.6. Gangveier for rømning 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 0,5 km. 

a) Gangveiene skal anlegges på minst den ene siden av sporet en enkeltsporstunnel og på begge sider av 

tunnelløpet i en flersporstunnel. I tunnelløp med mer enn to spor skal det være adgang til en gangbane fra hvert 

spor. 

1) Gangveiens bredde skal være minst 0,8 m. 

2) Fri høyde over gangveien skal være minst 2,25 m. 

3) Gangveien skal ligge i høyde med skinneoverkanten eller høyere. 

4) Lokale innsnevringer på grunn av hindringer i rømningsområdet skal unngås. Eventuelle hindringer skal 

ikke redusere minstebredden til under 0,7 m, og hindringens lengde skal ikke være over 2 m. 
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b) En ubrutt håndlist skal monteres 0,8–1,1 m over gangbanen og føre til et sikkert område. 

1) Håndlistene skal plasseres utenfor gangbanens minstebredde. 

2) Før og etter en hindring skal håndlisten vinkles 30–40o på tunnelens lengdeakse. 

4.2.1.7. Brannslokkingspunkter 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) I dette punkt anses to eller flere tunneler som følger på hverandre, som én tunnel, med mindre følgende vilkår er 

oppfylt: 

1) Avstanden mellom tunnelene i friluft er lengre enn maksimumslengden på togene som skal trafikkere 

linjen + 100 m. 

2) Forholdene i området i friluft og omkring sporet mellom tunnelene gjør det mulig for passasjerene å fjerne 

seg fra toget via et sikkert sted. Det sikre stedet skal være stort nok til å romme alle passasjerer tilsvarende 

den maksimale kapasiteten for et tog som skal trafikkere linjen. 

b) Det skal opprettes brannslokkingspunkter 

1) utenfor begge tunnelåpninger i tunneler > 1 km og 

2) inne i tunnelen, i samsvar med den kategori av rullende materiell som skal trafikkere tunnelen, i henhold til 

følgende tabell: 

Tunnellengde 
Kategori av rullende materiell i samsvar 

med punkt 4.2.3 

Maksimal avstand fra tunnelåpningene til et 

brannslokkingspunkt og mellom 

brannslokkingspunkter 

1–5 km Kategori A eller B Brannslokkingspunkt er ikke påkrevd 

5–20 km Kategori A 5 km 

5–20 km Kategori B Brannslokkingspunkt er ikke påkrevd 

> 20 km Kategori A 5 km 

> 20 km Kategori B 20 km 

c) Krav til alle brannslokkingspunkter: 

1) Brannslokkingspunktene skal ha vannforsyning (minst 800 l/min i 2 timer) like ved stedet der toget skal 

stanse. Vannforsyningsmetoden skal beskrives i beredskapsplanen. 

2) Stedet der det berørte toget skal stanse, skal markeres for lokomotivføreren. Dette skal ikke kreve særskilt 

utstyr om bord (alle tog som oppfyller TSI-kravene, skal kunne benytte tunnelen). 

3) Brannslokkingspunktene skal være tilgjengelige for redningstjenestene. Det skal beskrives i beredskapsplanen 

hvordan redningstjenestene når fram til brannslokkingspunktet og tar i bruk utstyret. 

4) Det skal være mulig å stenge av kjørestrømmen og jorde elektriske anlegg på brannslokkingspunktene, 

enten lokalt eller med fjernstyring. 

d) Krav til brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene 

I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter utenfor tunnelåpningene oppfylle 

følgende krav: 

1) Området i friluft omkring brannslokkingspunktet skal ha et areal på minst 500 m2. 
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e) Krav til brannslokkingspunkter inne i tunnelen 

I tillegg til kravene i punkt 4.2.1.7 bokstav c) skal brannslokkingspunkter inne i tunnelen oppfylle følgende 

krav: 

1) Et sikkert område skal være tilgjengelig fra stedet der toget stanser. Ved dimensjonering av evakueringsveien 

som fører til det sikre området, skal det tas hensyn til evakueringstiden (som angitt i punkt 4.2.3.4.1) og 

planlagt kapasitet i togene (nevnt i punkt 4.2.1.5.1) som skal trafikkere tunnelen. Det skal godtgjøres at 

størrelsen på evakueringsveien er tilstrekkelig. 

2) Det sikre området som hører sammen med brannslokkingspunktet, skal ha et areal til å stå på som er 

tilstrekkelig stort i forhold til den tid man regner med at passasjerene må vente til de kan evakueres til et 

endelig, sikkert sted. 

3) Redningstjenestene skal kunne nå fram til det berørte toget uten å gå gjennom det benyttede sikre stedet. 

4) I utformingen av et brannslokkingspunkt, med tilhørende utstyr, skal det tas høyde for kontroll av røykretning, 

framfor alt for å beskytte personer som benytter anlegget til å evakuere seg selv til det sikre området. 

4.2.1.8. Nødkommunikasjon 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) I hver tunnel skal det finnes et system for radiokommunikasjon mellom toget og infrastrukturforvalterens 

kontrollsentral ved hjelp av GSM-R. 

b) Det skal være stabil radiodekning som gjør det mulig for redningstjenestene å kommunisere med sine 

kommandoposter på stedet. Systemet skal være slik at redningstjenestene kan benytte sitt eget kom-

munikasjonsutstyr. 

4.2.2. Delsystemet «Energi» 

Dette avsnittet gjelder for infrastrukturdelen av delsystemet «Energi». 

4.2.2.1. Seksjonering av kontaktledning eller strømskinner 

Denne spesifikasjonen gjelder for tunneler som er lengre enn 5 km. 

a) Systemet for forsyning av kjørestrøm i tunneler skal inndeles i seksjoner på høyst 5 km hver. Denne 

spesifikasjonen får anvendelse bare dersom signalsystemet tillater at det er mer enn ett tog på hvert spor i 

tunnelen samtidig. 

b) Det skal være mulighet for fjernstyring og inn- og utkopling av hver enkelt seksjon. 

c) Det skal finnes kommunikasjonsmidler og belysning ved bryterne, slik at manuell betjening og vedlikehold av 

brytere kan skje på en trygg måte. 

4.2.2.2. Jording av kontaktledning eller strømskinner 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Det skal finnes jordingsinnretninger ved tunnelåpningene og, dersom jordingsprosedyrene tillater jording av en 

enkelt seksjon, nær skillepunktene mellom seksjonene. Disse skal være enten bærbare innretninger eller 

manuelt betjente eller fjernstyrte faste anlegg. 

b) Kommunikasjonsmidler og belysning som må til for å kunne utføre jording, skal finnes på stedet. 

c) Prosedyrer og ansvar for jording skal fastsettes av infrastrukturforvalteren og redningstjenestene, på 

grunnlag av de nødssituasjoner som er omhandlet i beredskapsplanen. 

4.2.2.3. Strømforsyning 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Strømfordelingsnettet i tunnelen skal være tilpasset redningstjenestenes utstyr i samsvar med tunnel-

beredskapsplanen. Enkelte grupper av nasjonale redningstjenester kan være selvforsynt med elektrisk kraft. I så fall 

kan det besluttes å ikke stille strømforsyning til rådighet for disse gruppene. En slik beslutning skal imidlertid 

framgå av beredskapsplanen.  
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4.2.2.4. Krav til elektriske kabler i tunneler 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

Ved brann skal eksponerte kabler ha lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet. 

Disse kravene er oppfylt når kablene minst oppfyller kravene for klasse B2CA, s1a, a1, i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2006/751/EF. 

4.2.2.5. Elektriske anleggs pålitelighet 

Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 1 km. 

a) Elektriske anlegg som er relevante for sikkerheten (branndeteksjon, nødbelysning, nødkommunikasjon og andre 

systemer som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har utpekt som avgjørende for passasjerenes 

sikkerhet i tunnelen), skal beskyttes mot skade som følge av mekanisk påvirkning, varme eller brann. 

b) Fordelingsnettet skal være konstruert for å kunne motstå skade som ikke kan unngås, ved (for eksempel) å 

etablere alternative strømforsyningsforbindelser. 

c) Uavhengighet og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at 

hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er 

omhandlet i beredskapsplanen, og inngå der. 

4.2.3. Delsystemet «Rullende materiell» 

a) Innenfor rammen av denne TSI-en inndeles delsystemet «Rullende materiell» i følgende kategorier: 

1) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori A (herunder lokomotiver i passasjertog) for drift på linjer 

innenfor denne TSI-ens virkeområde, der avstanden mellom brannslokkingspunktene eller lengden på 

tunnelene ikke overstiger 5 km. 

2) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori B (herunder lokomotiver i passasjertog) for drift i alle 

tunneler på linjer innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett tunnellengde. 

3) Godslokomotiver og motordrevne enheter som transporterer annen nyttelast enn passasjerer, for eksempel post 

og gods, for drift i alle tunneler på linjer innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett tunnellengde. 

Lokomotiver som er konstruert for å trekke både godsvogner og passasjervogner, hører inn under begge 

kategorier og skal oppfylle kravene i begge kategorier. 

4) Selvdrevne arbeidskjøretøyer i transportmodus, i alle tunneler innenfor denne TSI-ens virkeområde, uansett 

tunnellengde. 

b) Kategorien av rullende materiell skal registreres i den tekniske dokumentasjonen, og vil være gyldig uansett 

framtidige endringer av denne TSI-en. 

4.2.3.1. Tiltak for å hindre brann 

Denne TSI-en får anvendelse på alle kategorier av rullende materiell. 

4.2.3.1.1. Materialkrav 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.1. Disse kravene får anvendelse 

også på styring, kontroll og signal om bord. 

4.2.3.1.2. Særlige tiltak for brannfarlige væsker 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.2. 

4.2.3.1.3. Varmgangsdeteksjon 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.2.3. 

4.2.3.2. Tiltak for å detektere og kontrollere brann 

4.2.3.2.1. Bærbare brannslokkingsapparater 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.1. 
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4.2.3.2.2. Branndeteksjonssystemer 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.2. 

4.2.3.2.3. Automatisk brannslokkingssystem for dieseldrevne enheter i godstrafikk 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.3. 

4.2.3.2.4. Systemer for begrensning og slokking av brann i rullende materiell for passasjertrafikk 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.4. 

4.2.3.2.5. Systemer for begrensning og slokking av brann i godslokomotiver og motordrevne enheter 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.3.5. 

4.2.3.3. Krav vedrørende nødssituasjoner 

4.2.3.3.1. Nødbelysningssystem i toget 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.1. 

4.2.3.3.2. Røykkontroll 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.2. 

4.2.3.3.3. Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.3. 

4.2.3.3.4. Kjøreevne 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.4.4. 

4.2.3.4. Krav vedrørende evakuering 

4.2.3.4.1. Nødutganger for passasjerer 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.5.1. 

4.2.3.4.2. Nødutganger fra førerhuset 

Kravene er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, punkt 4.2.10.5.2. 

4.3. Grensesnittenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

TSI for sikkerhet i jernbanetunneler  TSI for styring, kontroll og signal  

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Radiokommunikasjon 4.2.1.8 (a) Mobile kommunikasjonsfunksjoner for 

GSM-R for jernbaner 

4.2.4 

Materialegenskaper 4.2.2.4 (a) Grunnleggende krav Kapittel 3 

Materialegenskaper 4.2.3.1.1 Grunnleggende krav Kapittel 3 
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4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift» 

TSI for sikkerhet i jernbanetunneler  TSI for drift og trafikkstyring  

Parameter Punkt Parameter Punkt 

Regler for nødssituasjoner 4.4.1 Sikring av at toget er i driftsferdig stand 4.2.2.7 

Togavgang 4.2.3.3 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Tunnelberedskapsplan 4.4.2 Håndtering av nødssituasjoner 4.2.3.7 

Øvelser 4.4.3 

Informasjon til passasjerene om 

togets sikkerhets- og nødprosedyrer 

4.4.5 

Særlig tunnelkompetanse hos togper-

sonale og annet personale 

4.6.1 Faglig dyktighet 4.6.1 

Særlige elementer for togpersonale og 

hjelpepersonale 

4.6.3.2.3 

4.4. Driftsregler 

a) Driftsreglene utarbeides etter de framgangsmåter som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhets -

styringssystem. I disse reglene er det tatt hensyn til den dokumentasjon vedrørende dri ften som inngår som 

en del av den tekniske dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 18 nr. 3, og som er oppført i 

vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF. 

Driftsreglene som følger, utgjør ikke en del av vurderingen av de strukturelle delsystemene. 

4.4.1. Regler for nødssituasjoner 

Disse reglene gjelder for alle tunneler. 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende særlige driftsregler for tunnelsikkerheten: 

a) Driftsregelen er å kontrollere togets tilstand før det kjører inn i en tunnel, med sikte på å oppdage eventuelle 

mangler som forringer kjøreegenskapene, og å treffe hensiktsmessige tiltak. 

b) Dersom det oppstår en hendelse utenfor tunnelen, er driftsregelen å stanse et tog med en mangel som vil kunne 

forringe kjøreegenskapene, før det kjører inn i en tunnel. 

c) Dersom det oppstår en hendelse inne i tunnelen, er driftsregelen å kjøre toget ut av tunnelen eller til neste 

brannslokkingspunkt. 

4.4.2. Tunnelberedskapsplan 

Disse reglene gjelder for tunneler > 1 km. 

a) Det skal utarbeides en beredskapsplan under ledelse av infrastrukturforvalteren/-ne, i samarbeid med 

redningstjenestene og vedkommende myndigheter, for hver tunnel. Jernbaneforetak som har til hensikt å bruke 

tunnelen, skal trekkes inn i arbeidet med å utvikle eller tilpasse beredskapsplanen. Likeledes skal 

stasjonsforvaltere trekkes inn dersom én eller flere stasjoner i en tunnel benyttes som et sikkert område eller et 

brannslokkingspunkt. 

b) Beredskapsplanen skal være i tråd med tilgjengelig utstyr og anlegg til selvredning, evakuering, brannslokking 

og redning. 

c) Beredskapsplanen skal inneholde detaljerte, tunnelspesifikke hendelsescenarioer som er tilpasset lokale 

tunnelforhold. 
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4.4.3. Øvelser 

Disse reglene gjelder for tunneler > 1 km. 

a) Før en tunnel eller en serie tunneler åpnes for trafikk, skal det gjennomføres en fullskalaøvelse som omfatter 

evakuerings- og redningsprosedyrer og alle personalkategorier som er angitt i beredskapsplanen. 

b) I beredskapsplanen skal det angis hvordan alle involverte organisasjoner kan gjøre seg kjent med 

infrastrukturen, og hvor ofte det skal avlegges besøk i tunnelen og gjennomføres skrivebordsøvelser eller andre 

øvelser. 

4.4.4. Prosedyrer for isolering og jording 

Disse reglene gjelder for alle tunneler. 

a) Dersom det er nødvendig å kople ut strømforsyningen, skal infrastrukturforvalteren sørge for at de relevante 

seksjonene av kontaktledningen eller strømskinnen er utkoplet, og underrette redningstjenestene før de går inn i 

tunnelen eller en del av tunnelen. 

b) Det er infrastrukturforvalterens ansvar å kople ut strømforsyningen. 

c) Ansvar og framgangsmåte for jording skal fastsettes i beredskapsplanen. Det skal være mulig å isolere 

seksjonen der hendelsen har funnet sted. 

4.4.5. Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer 

a) Jernbaneforetakene skal informere passasjerene om togets nød- og sikkerhetsprosedyrer i tunneler. 

b) Når denne informasjonen er skriftlig eller muntlig, skal den som et minimum gis på språket i staten der toget 

kjører, og på engelsk. 

c) Det skal finnes en driftsregel som beskriver hvordan togpersonalet sikrer full evakuering av toget når det er 

nødvendig, herunder evakuering av personer med nedsatt hørselsevne som kan befinne seg i lukkede 

områder. 

4.4.6. Driftsregler for tog som kjører i tunneler 

a) Kjøretøyer som er i samsvar med TSI-en som definert i punkt 4.2.3, tillates å trafikkere tunneler i samsvar med 

følgende prinsipper: 

1) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori A skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende 

materiell i tunneler på linjer der avstanden mellom brannslokkingspunktene eller lengden på tunnelene ikke 

overstiger 5 km. 

2) Rullende materiell for passasjertrafikk i kategori B skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende 

materiell i tunneler på alle linjer. 

3) Godslokomotiver skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende materiell i tunneler på alle linjer. 

Infrastrukturforvaltere for tunneler som er lengre enn 20 km, kan imidlertid kreve at lokomotiver som 

trekker godstog i slike tunneler, har en kjøreevne som svarer til rullende materiell for passasjertrafikk i 

kategori B. Dette kravet skal være klart angitt i infrastrukturregisteret som er fastsatt i punkt 4.8.1, og i 

infrastrukturforvalterens nettveiledning. 

4) Arbeidskjøretøyer skal anses å oppfylle sikkerhetskravene for rullende materiell i tunneler på alle linjer. 

5) Godstog skal kunne trafikkere alle tunneler i samsvar med vilkårene i punkt 1.1.3.1. Driftsregler kan 

benyttes til å oppnå en sikker drift av gods- og passasjertransporten, for eksempel ved å holde disse 

trafikktypene atskilt. 

b) Dersom det ikke er passasjerer om bord, tillates drift med rullende materiell i kategori A på linjer der avstanden 

mellom brannslokkingspunktene eller lengden på tunnelene overstiger 5 km. 

c) Driftsregler skal innføres for å unngå panikk og spontan, ukontrollert evakuering ved en lengre togstans i en 

tunnel der det ikke har inntruffet en varm eller kald hendelse.  
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4.5. Vedlikeholdsregler 

4.5.1. Infrastruktur 

Før en tunnel tas i bruk, skal det utarbeides en vedlikeholdsplan som minst inneholder følgende opplysninger: 

1) en oversikt over elementer som er utsatt for slitasje, svikt, aldring eller andre former for forringelse eller 

forfall, 

2) spesifikasjon av grensene for bruk av de elementer som er nevnt i punkt 1), og en beskrivelse av hvilke tiltak 

som skal treffes for å hindre at disse grensene overskrides, 

3) en oversikt over elementer som er relevante i en nødssituasjon, og hvordan de skal håndteres, 

4) nødvendig periodisk kontroll og service for å sikre at de deler og systemer som er nevnt i punkt 3), fungerer 

som de skal. 

4.5.2. Vedlikehold av rullende materiell 

Vedlikeholdskravene for rullende materiell er oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Personale som ivaretar oppgaver knyttet til tunnelsikkerhet innenfor delsystemene som omfattes av denne TSI-en, 

og i samsvar med driftsreglene i punkt 4.4. i denne TSI-en, skal ha følgende faglige kvalifikasjoner: 

4.6.1. Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale 

a) Alt fagpersonale som fører et tog eller arbeider om bord på et tog, samt personale med ansvar for trafikkstyring, 

skal kjenne til hvordan driftsforstyrrelser skal håndteres, og skal kunne anvende denne kunnskapen dersom det 

oppstår en hendelse. 

b) De generelle kravene for personale som arbeider om bord på tog, er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

c) Togpersonale som definert i TSI-en for drift og trafikkstyring skal kjenne til sikkerhetsrutinene i tunneler, og 

skal framfor alt være i stand til å evakuere personer om bord i et tog som har stanset i en tunnel. 

d) Dette innebærer særlig å gi passasjerene beskjed om å gå til neste vogn eller forlate toget, og å føre dem til et 

sikkert område utenfor toget. 

e) Hjelpepersonalet på toget (f.eks. serverings- og rengjøringspersonale), som ikke er en del av togpersonalet som 

definert ovenfor, skal i tillegg til sin grunnopplæring også lære hvordan de kan bistå togpersonalet. 

f) Teknikere og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av delsystemene skal i sin fagutdanning også lære om 

sikkerhet i jernbanetunneler. 

4.7. Helse og sikkerhet 

For personale som ivaretar oppgaver knyttet til tunnelsikkerhet innenfor delsystemene som omfattes av denne TSI-

en, og som gjennomfører TSI-en, gjelder følgende krav til helse og sikkerhet: 

4.7.1. Innretning til selvredning 

Bemannede trekkraftkjøretøyer i godstog skal være utstyrt med en innretning til selvredning for lokomotivføreren 

og andre personer om bord, som skal oppfylle enten spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 2 eller spesifikasjonen 

nevnt i tillegg A indeks 3. Jernbaneforetaket skal velge en av de to løsningene som er fastlagt i disse 

spesifikasjonene. 

4.8. Registre over infrastruktur og rullende materiell 

4.8.1. Register over infrastruktur 

De egenskaper ved infrastrukturen som skal føres inn i registeret over jernbaneinfrastruktur, er oppført i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for 

registeret over jernbaneinfrastruktur. 
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4.8.2. Register over rullende materiell 

De egenskaper ved rullende materiell som skal føres inn i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper, er 

oppført i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret 

over godkjente typer jernbanekjøretøyer. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

Det er ikke fastsatt noen samtrafikkomponenter i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE SAMT VERIFISE-

RING AV DELSYSTEMET 

6.1. Samtrafikkomponenter 

Ikke relevant, ettersom det ikke er fastsatt noen samtrafikkomponenter i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

6.2. Delsystemer 

6.2.1. EF-verifisering (generelt) 

a) EF-verifiseringen av et delsystem skal utføres i samsvar med en av følgende moduler, eller en kombinasjon av 

dem, som definert i beslutning 2010/713/EU: 

— Modul SB: EF-typeprøving 

— Modul SD: EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem i produksjonsprosessen 

— Modul SF: EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

— Modul SG: EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

— Modul SH1: EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og konstruksjonskontroll 

b) Framgangsmåten for godkjenning og innholdet i vurderingen skal fastlegges av søkeren og et meldt organ i 

fellesskap, i samsvar med kravene i denne TSI-en og etter reglene fastsatt i punkt 7 i denne TSI-en. 

6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering av et delsystem (moduler) 

a) Søkeren skal velge en av modulene eller modulkombinasjonene i tabellen nedenfor. 

Framgangsmåter for vurdering 

Delsystem som skal vurderes Modul SB + SD Modul SB + SF Modul SG Modul SH1 

Delsystemet «Rullende materiell» X X  X 

Delsystemet «Energi»   X X 

Delsystemet «Infrastruktur»   X X 

b) De egenskaper ved delsystemet som skal vurderes i de relevante fasene, er oppført i tillegg B.  

6.2.3. Eksisterende løsninger 

a) Dersom en eksisterende løsning allerede er vurdert i forbindelse med en søknad under sammenlignbare forhold, 

og er tatt i bruk, skal følgende framgangsmåte benyttes: 

b) Søkeren skal godtgjøre at resultatene av prøvinger og verifiseringer fra den tidligere vurderingen av søknaden er 

i samsvar med kravene i denne TSI-en. Dersom dette er tilfellet, er den tidligere typevurderingen av 

delsystemets egenskaper gyldig også for den nye søknaden.  
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6.2.4. Nyskapende løsninger 

a) Nyskapende løsninger er tekniske løsninger som er i tråd med funksjonskravene i denne TSI-en og i samme ånd 

som den, men som ikke er i fullt samsvar med den. 

b) Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dens representant, etablert innenfor Den 

europeiske union, benytte framgangsmåten i artikkel 8. 

6.2.5. Vurdering av vedlikehold 

a) I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF har et meldt organ ansvaret for sammenstillingen av 

nødvendig teknisk dokumentasjon på drift og vedlikehold. 

b) Det meldte organet skal bare kontrollere at det foreligger nødvendig dokumentasjon på drift og vedlikehold som 

definert i punkt 4.5 i denne TSI-en. Det meldte organet behøver ikke kontrollere opplysningene i den framlagte 

dokumentasjonen. 

6.2.6. Vurdering av driftsregler 

I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere godtgjøre at 

de oppfyller kravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker om nye eller endrede 

sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. Det kreves ikke at et meldt organ foretar en vurdering av om 

driftsreglene i denne TSI-en er overholdt. 

6.2.7. Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder infrastrukturforvalteren 

6.2.7.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og utstyrsrom 

Vurderingen skal bekrefte at 

a) nødutgangsdørene til friluft og dørene til tekniske rom er forsynt med egnede låser, 

b) de monterte låsene er forenlige med den generelle sikkerhetsstrategien for tunnelen og tilstøtende infrastruktur, 

c) nødutgangene ikke kan låses fra innsiden, men kan åpnes av personer som evakuerer, 

d) det er truffet tiltak som sikrer tilgang for redningstjenestene. 

6.2.7.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer 

Det meldte organet skal vurdere om kravene til brannsikring av strukturer fastsatt i punkt 4.2.1.2 er oppfylt, ved å 

benytte resultatene av beregninger og/eller prøvinger foretatt av søkeren, eller ved en tilsvarende metode. 

1) For å godtgjøre at tunnelkledningen er brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og 

personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid, er det 

tilstrekkelig å godtgjøre at tunnelkledningen kan motstå en temperatur på 450 °C oppunder taket i et slikt 

tidsrom. 

2) Vurdering av bestandigheten i senketunneler eller tunneler som kan føre til kollaps i viktige tilstøtende 

strukturer, skal foretas i samsvar med en egnet temperatur-tidkurve som velges av søkeren. 

Denne verifiseringen er ikke nødvendig for fjelltunneler uten ekstra støttestrukturer. 

6.2.7.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper 

Ved vurderingen i punkt 4.2.1.3 bokstav c) skal det meldte organet bare kontrollere at det foreligger en liste over 

materialer som ikke vil bidra vesentlig til en brann. 

6.2.7.4. Utstyr og anlegg til selvredning, redning og evakuering ved en hendelse 

a) Det meldte organet skal kontrollere at den valgte løsningen er klart og tydelig angitt i den tekniske dokumenta-

sjonen og er i samsvar med kravene i punkt 4.2.1.5. For å kunne vurdere hvordan forholdene utvikler seg i det 

sikre området under en hendelse, skal det meldte organet kontrollere at dører og strukturer som holder det sikre 

området atskilt fra tunnelen, kan motstå temperaturøkningen i det nærmeste tunnelløpet. 

b) Når punkt 4.2.1.2 bokstav b) får anvendelse, kan dører som fører til de sikre områdene, vurderes etter en annen 

kurve enn den som er valgt i punkt 6.2.7.2 nr. 2) ovenfor. 
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6.2.7.5. Tilgang og utstyr for redningstjenestene 

Det meldte organet skal, ved å kontrollere den tekniske dokumentasjonen og gå gjennom opplysninger som 

bekrefter samråd med redningstjenestene, bekrefte at kravene i punkt 4.2.1 og 4.4 er oppfylt. 

6.2.7.6. Elektriske anleggs pålitelighet 

Det meldte organet skal bare bekrefte at det er utført en vurdering av feiltilstander i samsvar med funksjonskravene i 

nr. 4.2.2.5. 

6.2.8. Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder jernbaneforetaket 

6.2.8.1. Innretning til selvredning 

Samsvarsvurderingen er beskrevet i spesifikasjonene som er nevnt i tillegg A indeks 2, 3 og 4. 

7. GJENNOMFØRING 

I dette avsnitt fastlegges gjennomføringsstrategien for TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

a) Denne TSI-en krever ingen endringer av delsystemer som allerede er i bruk, med mindre de oppgraderes eller 

fornyes. 

b) Med mindre noe annet er fastsatt i punkt 7.3 (særtilfeller), anses alt nytt rullende materiell i kategori B som 

oppfyller TSI-kravene, å ha bedre brann- og tunnelsikkerhet enn rullende materiell som ikke oppfyller TSI-

kravene. Denne antakelsen ligger til grunn for at nytt rullende materiell som oppfyller TSI-kravene, innebærer 

sikker drift i gamle tunneler som ikke oppfyller TSI-kravene. Derfor anses alle tog i kategori B som oppfyller 

TSI-kravene, som egnet til å integreres på en sikker måte i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF 

med alle tunneler som ikke oppfyller TSI-kravene, innenfor denne TSI-ens geografiske virkeområde. 

c) Uten hensyn til bestemmelsene ovenfor kan det bli nødvendig med tiltak utover dem som er fastsatt i denne 

TSI-en, for å oppnå ønsket sikkerhetsnivå i tunneler. Slike tiltak kan innføres bare for delsystemene «Infra-

struktur», «Energi» og «Drift og trafikkstyring», og begrenser ikke godkjenningen eller bruken av rullende 

materiell som oppfyller TSI-kravene. 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på nye delsystemer 

7.1.1. Generelt 

a) Denne TSI-en får anvendelse på alle delsystemer som hører inn under dens virkeområde, og som er tatt i bruk 

etter gjennomføringsdatoen for denne TSI-en, med mindre det er angitt noe annet i avsnittene nedenfor. 

b) Det er frivillig å anvende denne TSI-en på arbeidskjøretøyer. Dersom arbeidskjøretøyer ikke er vurdert og 

erklært å være i samsvar med denne TSI-en, skal de omfattes av nasjonale regler. I sistnevnte tilfelle får 

artikkel 24 og 25 i direktiv 2008/57/EF anvendelse. 

7.1.2. Nytt rullende materiell 

Gjennomføringsreglene i punkt 7.1.1 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner får anvendelse på nytt rullende 

materiell. 

7.1.3. Ny infrastruktur 

Denne TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur innenfor sitt virkeområde. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på delsystemer som allerede er i bruk 

7.2.1. Oppgradering eller fornyelse av rullende materiell 

Gjennomføringsreglene i punkt 7.1.2 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner får anvendelse ved fornyelse eller 

oppgradering av rullende materiell. 
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7.2.2. Oppgradering og fornyelse av tunneler 

I henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF anses enhver endring av de grunnleggende parametrene i de 

strukturelle delsystemene, som fastsatt i denne TSI-en, å påvirke det generelle sikkerhetsnivået for det aktuelle 

delsystemet «Infrastruktur». Derfor skal medlemsstatene beslutte i hvilket omfang denne TSI-en må få anvendelse 

på prosjektet. Med mindre det er fastsatt noe annet i punkt 7.3 (særtilfeller), skal fornyelsen eller oppgraderingen 

sikre tilsvarende eller bedre kompatibilitet mellom faste anlegg og rullende materiell som oppfyller TSI-kravene. 

7.2.3. Delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

a) Driftsmessige aspekter og gjennomføringen av dem er oppført i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

b) Når en oppgradert eller fornyet tunnel tas i bruk, får kravene til nye tunneler i denne TSI-en anvendelse. 

7.2.4. Drift med nytt rullende materiell i eksisterende tunneler 

a) Kategorien for nytt rullende materiell som skal trafikkere eksisterende tunneler, skal velges i samsvar med 

punkt 4.4.6 bokstav a). 

b) En medlemsstat kan imidlertid tillate drift med nytt rullende materiell i kategori A i eksisterende tunneler som 

er lengre enn 5 km, forutsatt at driften med det nye rullende materiellet gir tilsvarende eller høyere 

brannsikkerhetsnivå enn det som oppnås med det tidligere rullende materiellet. Det tilsvarende eller høyere 

sikkerhetsnivået for passasjerer og personale skal godtgjøres ved hjelp av den felles sikkerhetsmetoden for 

risikovurdering. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Generelt 

a) Under særtilfellene som oppført nedenfor, angis hvilke særlige bestemmelser som kreves og er godkjent på 

bestemte jernbanenett i hver medlemsstat. 

b) Disse særtilfellene klassifiseres som T-tilfeller (midlertidige tilfeller), der planen er at de kan inngå i 

målsystemet i framtiden. De vil derfor bli gjennomgått på nytt i forbindelse med framtidige revisjoner av denne 

TSI-en. 

c) Alle særtilfeller som gjelder for rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde, er nærmere 

beskrevet i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

7.3.2. Driftsregler for tog som kjører i tunneler (punkt 4.4.6) 

a) Særtilfelle for Italia (T) 

Ytterligere krav til rullende materiell som skal trafikkere eksisterende italienske tunneler, er nærmere beskrevet i 

punkt 7.3.2.20 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

b) Særtilfelle for Kanaltunnelen (T) 

Ytterligere krav til rullende materiell for passasjertrafikk som skal trafikkere tunnelen under Den engelske kanal, er 

nærmere beskrevet i punkt 7.3.2.21 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 
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Tillegg A 

Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en 

 TSI  

Indeks nr. Egenskaper som skal vurderes Punkt Normativt dokument 

1 Utforming av rømningsskilt 4.2.1.5.5 ISO 3864-1:2011 

2 Spesifikasjon og vurdering av innretning til selvredning 4.7.1 

6.2.8.1 

EN 402:2003 

3 Spesifikasjon og vurdering av innretning til selvredning 4.7.1 

6.2.8.1 

EN 403:2004 

4 Vurdering av innretning til selvredning 6.2.8.1 EN 13794:2002 
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Tillegg B 

Vurdering av delsystemene 

Egenskaper ved delsystemet «Rullende materiell» som skal vurderes i de ulike fasene konstruksjon, utvikling og produksjon, er 

oppført i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

Egenskaper ved delsystemet «Infrastruktur» og delsystemet «Energi» som skal vurderes i de ulike fasene konstruksjon, 

utvikling og produksjon, er merket med X i tabellen nedenfor. 

Egenskaper som skal vurderes 

Ny linje eller oppgraderings-/ 

fornyelsesprosjekt Særlige 

framgangsmåter for 

vurdering Gjennomgang av 

konstruksjonen 

Montering før 

ibruktaking 

1 2 3 

4.2.1.1. Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og 

tekniske rom 

X X 6.2.7.1 

4.2.1.2. Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer X  6.2.7.2 

4.2.1.3. Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper X  6.2.7.3 

4.2.1.4. Branndeteksjon i tekniske rom X X  

4.2.1.5. Evakueringsanlegg X  6.2.7.4 

4.2.1.6. Gangveier for rømning X   

4.2.1.7. Brannslokkingspunkter X   

4.2.1.8. Nødkommunikasjon X   

4.2.2.1. Seksjonering av kontaktledning eller strømskinner X X  

4.2.2.2. Jording av kontaktledning eller strømskinner X X  

4.2.2.3. Strømforsyning X   

4.2.2.4. Krav til elektriske kabler i tunneler X   

4.2.2.5. Elektriske anleggs pålitelighet X   
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/14 

av 5. januar 2015 

om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2014) 9909](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jern-

banesystem(1), særlig artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vedtak C(2010) 2576(2), gav Kommisjonen Det europeiske jernbanebyrå (Byrået) et mandat til å utvikle og 

gjennomgå de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI) med sikte på å utvide virkeområdet til hele 

jernbanesystemet i Unionen i samsvar med artikkel 1 nr.4 i direktiv 2008/57/EF. 10. januar 2013 gav Byrået sin 

anbefaling om endring av TSI-en som gjelder for delsystemene for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske 

jernbanesystem. 

2) I henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF bør ikke en medlemsstat med hensyn til utvidelse av TSI-enes 

virkeområde anvende den reviderte TSI-en når det gjelder langt framskredne prosjekter eller prosjekter som er underlagt 

en kontrakt som lå utenfor virkeområdet for den forrige TSI-en. 

3) Den reviderte TSI-en for delsystemene for styring, kontroll og signal (CCS TSI) bør få anvendelse på nett med  

1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm og 1668 mm nominell sporvidde. Dette vil gjøre det det mulig å utvikle 

samtrafikkevne innenfor systemer med én sporvidde samt gjøre det mulig å utvikle og anvende kjøretøyer til systemer 

med flere sporvidder. Det vil også gjøre det mulig å utvikle og bruke delsystemene for styring, kontroll og signal samt 

samtrafikkomponenter uavhengig av sporvidden. En høy prosentandel av kjøretøyer anvendes både på det 

transeuropeiske jernbanenettet og på strekninger som ikke tilhører TEN. Parametrene i de kjøretøybaserte og 

bakkebaserte delsystemene for «styring, kontroll og signal» bør derfor være de samme for hele nettet. 

4) Visse åpne punkter knyttet til samvirkingsevnen til togdeteksjonssystemer kan stenges idet det tas hensyn til krav for 

forskjellige sporvidder (det vises til spesifikasjon i vedlegg A, indeks 77). Det åpne punktet om sikkerhetskravene til 

ETCS DMI-funksjonen (grensesnitt mellom lokomotivfører og førerromsutrustning) kan stenges, og det er gjort 

framskritt for å klargjøre det åpne punktet om «pålitelighet og tilgjengelighet». 

5) I de tilfeller der kravene er delvis oppfylt, er det nødvendig å avklare bestemmelsene om vurdering av samtrafikkompo-

nenter og delsystemer. 

6) I sin rolle som systemmyndighet for ERTMS (European Rail Traffic Management System) har Byrået utarbeidet en 

oppdatering av de obligatoriske ERTMS-spesifikasjonene som det vises til i vedlegg A til TSI-en for «styring, kontroll 

og signal». Inntil det for de spesifikasjonene som gjelder for toggrensesnitt (FFFIS — Form Fit Functional Interface 

Specification), på begge sider av grensesnittet er oppnådd et nivå av enighet blant representantene, som gjør at de kan 

betraktes som obligatoriske, bør Byrået vise til i veiledningen, slik at de kan anvendes i forbindelse med utlysning av 

anbudskonkurranser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 60. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Commission Decision C(2010) 2576 final of 29 April 2010 concerning a mandate to the European Railway Agency to develop and review 

Technical Specifications for Interoperability with a view to extending their scope to the whole rail system in the European Union (norsk 

oversettelse foreligger ikke). 

2020/EØS/18/43 
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7) Byrået bør offentliggjøre prøvingsspesifikasjoner knyttet til basisversjon 3 så snart som mulig. 

8) I teksten til kommisjonsbeslutning 2012/88/EU(1) er det oppdaget feil, og disse må rettes. 

9) Tilgjengeligheten av og kvaliteten til GSM-R-frekvenser er avgjørende for sikker jernbanedrift med samtrafikkevne. 

10) GSM-R-nettgjesting til offentlige nett er en valgfri funksjon. Dersom den brukes i en medlemsstat, bør gjennomføringen 

av den angis i linjenummeret 1.1.1.3.3.3 i infrastrukturregisteret for jernbaner i samsvar med kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning 2014/880/EU(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/88/EF gjøres følgende endringer: 

1)  tittelen skal lyde: Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for sam-

trafikkevne som gjelder for delsystemene «styring, kontroll og signal» 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende tekst tilføyes på slutten av avsnitt 1.1: 

« Denne TSI anvendes på delsystemene «styring, kontroll og signal langs sporet» i det jernbanenettet som er omhandlet 

i avsnitt 1.2 (Geografisk virkeområde) i denne TSI-en og på de delsystemer for styring, kontroll og signal som er 

montert om bord i kjøretøyer som kjører (eller er beregnet på å kjøre på) det. Disse kjøretøyene tilhører én av følgende 

typer (som definert i avsnitt 1.2 og 2.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF): 

1)  tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift, 

2)  motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift, 

3)  passasjervogner, dersom de er utstyrt med et førerrom, 

4)  mobilt utstyr til konstruksjon og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, dersom det er utstyrt med et førerrom og er 

beregnet på å brukes til transport på sine egne hjul. » 

b)  Avsnitt 1.2 skal erstattes med følgende: 

«Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er hele jernbanesystemet bestående av 

1)  det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i nr. 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

2)  det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN), som beskrevet i avsnitt 2.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

3)  andre deler av nettet i hele jernbanesystemet, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i avsnitt 4 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF, 

og omfatter ikke tilfellene nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

TSI-en får anvendelse på jernbanenett med med sporvidde på 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm and 1668 mm 

track gauges. However, it shall not apply to short border crossing lines with 1520 mm track gauges that are connected 

to the network of third countries’»; 

c)  Teksten i avsnitt 2.2 nr. 5 skal erstattes med følgende: 

« Klasse B-systemene til det transeuropeiske jernbanesystem er et begrenset sett med eksisterende togsikrings- og 

styring, kontroll og signal-systemer som var i bruk før 20. april 2001. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EFT L 51 av 23.2.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU av 26. november 2014 om de felles spesifikasjonene for registeret over 

jernbaneinfrastruktur (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 489). 
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Klasse B-systemer for andre deler av jernbanesystemets banenett i Den europeiske union er et begrenset sett med 

eksisterende togsikrings- og styring, kontroll og signal-systemer som var i bruk på samme nett før 1. juli 2015. 

Listen over klasse B-systemer er fastsatt i Det europeiske jernbanebyrås « List of CCS Class B systems », ERA/TD/ 

2011-11, version 2.0 ». 

d)  I tabellen i avsnitt 4.1, tilføyes « 4.2.1 » under de grunnleggende parametrene for delsystemet for styring, kontroll og 

signal montert langs sporet, togsikringsdelen og « 4.2.1.2 » tilføyes til de grunnleggende parametrene for delsystemet 

for styring, kontroll og signal montert om bord i togene, radiokommunikasjonsdel, 

e)  Avsnitt 4.2.1.2 skal lyde: 

«4.2.1.2. Pål i te l i ghe t /Ti lgj en gel igh et  

Dette avsnitt behandler forekomsten av feiltilstander som ikke forårsaker sikkerhetsrisikoer, men som skaper 

skadevirkninger hvis håndtering risikerer å forringe systemets overordnede sikkerhet. 

I forbindelse med dette parameteret betyr « svikt » at en enhet ikke lenger kan utføre en påkrevd funksjon i 

henhold til kravene til yteevne, og « feiltilstand » er den virkning som gjør at feilen observeres. 

For å sikre at alle relevante infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak får alle opplysninger de behøver for 

å fastlegge hensiktsmessige framgangsmåter for håndtering av driftsforstyrrelser, skal den tekniske 

dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen for et delsystem for styring, kontroll og signal 

montert om bord i togene eller et delsystem for styring, kontroll og signal montert langs sporet inneholde de 

beregnede verdiene for tilgjengelighet /pålitelighet knyttet til feitilstandene som påvirker evnen hos 

delsystemet for styring, kontroll og signal til å overvåke sikker trafikk med ett eller flere kjøretøyer eller å 

opprette radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivførerne. 

Overholdelse av følgende beregnede verdier skal sikres: 

1)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i et delsystem for styring, kontroll og signal montert om 

bord i togene som krever utkobling av togkontrollfunsjonene: [åpent punkt], 

2)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i et delsystem for styring, kontroll og signal montert om 

bord i togene som hindrer radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivføreren: Åpent punkt: 

For å gi infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene mulighet til hele veien , under delsystemenes 

levetid, risikonivået og overholdelsen av verdiene for tilgjengelighet og pålitelighet som anvendes for 

fastsettelsen av framgangsmåter for håndtering av forringede driftsforhold, skal kravene til vedlikehold som 

angis i avsnitt 4.5 (Vedlikeholdsregler) overholdes. » 

f) I avsnitt « 4.3.2 Grensesnitt mot delsystemet Rullende materiell » endres andre rad i tabellen på følgende måte: 

Elektromagnetisk kompa-

tibilitet mellom rullende 

materiell og utstyr for 

styring, kontroll og signal 

montert langs sporet 

4.2.11. Rullende materiells egenskaper 

som er kompatible med togdetek-

sjonssystemer basert på sporkret-

ser 

TSI-en «Rullende 

materiell for høy-

hastighetstog» 

TSI-en «Lokomoti-

ver og passasjervog-

ner» 

TSI-en «Godsvog-

ner» 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.1 

ingen 

 Rullende materiells egenskaper 

som er kompatible med togdetek-

sjonssystemer basert på akseltel-

lere 

TSI-en «Rullende 

materiell for høy-

hastighetstog» 

TSI-en «Lokomoti-

ver og passasjervog-

ner» 

TSI-en «Godsvog-

ner» 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.2 

ingen» 

g)  Følgende tekst tilføyes på slutten av avsnitt 6.1.1: 

« Når det gjelder kontroll av hvorvidt grunnleggende krav er oppfylt gjennom samsvar med de grunnleggende 

parametrene, og uten at forpliktelsene angitt i kapittel 7 i denne TSI-en berøres, kan det utstedes EF-sam-

svarssertifikater hhv EF-verifiseringssertifikater for samtrafikkomponenter hhv. delsystemer for styring, kontroll og 
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signal som ikke inneholder alle funksjoner, krav til ytelse og grensesnitt som angitt i kapittel 4 (herunder 

spesifikasjonene nevnt i vedlegg A), kan tildeles EF-samsvarssertifikater, henholdsvis, EF-verifiseringssertifikat, på 

følgende vilkår for utstedelse og anvendelse av sertifikatene: 

1)  Den som søker om EF-verifisering av et delsystem for styring, kontroll og signal montert langs sporet har ansvaret 

for å avgjøre hvilke funksjoner, krav til ytelse og grensesnitt som må virkeliggjøres for at målene for tjenesten skal 

nås og sikre at ingen krav som motsier eller overskrider TSI-en eksporteres til delsystemer for styring, kontroll og 

signal montert om bord i toget. 

2)  Driften av et delsystem for styring, kontroll og signal montert om bord i toget og som ikke har alle funksjoner, eller 

oppfyller alle krav til ytelse angitt i denne TSI-en, kan være underlagt vilkår eller restriksjoner av hensyn til 

kompatibilitet og/eller sikker integrering med delsystemer for styring, kontroll og signal montert langs sporet. Uten 

at de oppgaver som påhviler et meldt organ i henhold til relevant EU-regelverk og tilhørende dokumenter berøres, 

er den som søker om EF-verifisering ansvarlig for å sikre at den tekniske dokumentasjonen gir alle opplysninger 

som en operatør trenger for å identifisere slike vilkår og restriksjoner. 

3)  Medlemsstaten kan av behørig begrunnede årsaker nekte å godkjenne ibruktaking av eller å pålegge vilkår og 

restriksjoner på drift av delsystemer for styring, kontroll og signal som ikke har alle funksjoner, oppfyller alle krav 

til ytelse eller har alle grensesnitt angitt i denne TSI-en. 

Dersom noen grunnleggende krav oppfylles av nasjonale regler, eller dersom et delsystem eller en samtrafikkomponent 

for styring, kontroll og signal ikke inneholder alle funksjoner, oppfyller alle krav til ytelse og inneholder grensesnitt 

angitt denne TSI-en, får bestemmelsene i avsnitt 6.4.2 anvendelse. » 

h)  Avsnitt 6.1.2 endres slik: i punkt 2 utgår setningen « se vedlegg A 4.2.2.c » og i punkt 3 utgår « med mindre annet er 

angitt vedlegg A 4.2.2c ». 

i)  Avsnitt 6.4 skal lyde: 

« 6.4 Bestemmelse i tilfelle delvis oppfyllelse av kravene i TSI-en 

6.4.1. Vurdering av deler av delsystemene for styring, kontroll og signal 

I henhold til artikkel 18 nr. 5 i direktivet om samtrafikkevne i jernbanenettet, kan det meldte organ utstede 

verifiseringssertifikater for visse deler av et delsystem dersom dette er tillatt i henhold til den relevante  

TSI-en. 

Som påpekt i avsnitt 2.2 (Virkeområde) i denne TSI, inneholder delsystemer for styring, kontroll og signal 

montert langs sporet tre deler, mens delsystemer for styring, kontroll og signal montert om bord i toget 

inneholder 2 deler, som er angitt i avsnitt 4.1 (Innledning). 

Et verifiseringssertifikat kan utstedes for hver del angitt i denne TSI; det meldte organ kontrollerer bare om 

den særskilte del oppfyller TSI-ens krav. 

Uansett hvilken modul som velges, skal det meldte organet verifisere at 

1)  TSI-kravene for den aktuelle delen er oppfylt, og 

2)  at de tidligere vurderte TSI-kravene for andre deler av samme delsystem fortsatt er oppfylt. 

6.4.2. Delsystemer for styring, kontroll og signals delvise oppfylling av kravene som følge av begrenset anvendelse 

av TSI-en 

Dersom noen grunnleggende krav er oppfylt av nasjonale regler, skal EF-samsvarssertifikatet for en 

samtrafikkomponent og EF-verifiseringssertifikatet for et delsystem inneholde nøyaktige henvisninger til de 

delene i denne TSI, hvis samsvar har blitt vurdert og de delene hvis samsvar ikke har blitt vurdert. 

Dersom en samtrafikkomponent ikke inneholder alle funksjoner, ytelseskrav og grensesnitt angitt i denne 

TSI, kan et EF-samsvarssertifikat bare utstedes dersom de funksjoner, grensesnitt eller ytelseskrav ikke er 

nødvendige for å integrere samtrafikkomponenten i et delsystem med det formål som er angitt av søkeren, for 

eksempel (*): 

a)  ERTMS/ETCS-grensesnittet om bord mot den særskilte overføringsenheten, dersom samtrafikkompo-

nenten er beregnet på montering på kjøretøyer som ikke trenger en særskilt overføringsenhet,  
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b)  RBC-grensesnittet mot andre RBC-er, dersom RBC-en beregnet på bruk i et program der ingen 

tilgrensende RBC-er er planlagt. 

EF-samsvarssertifikatet (eller de tilhørende dokumentene) for samtrafikkomponenten skal oppfylle følgende 

krav: 

a)  Det angir hvilke funksjoner, grensesnitt eller ytelser som ikke er gjennomført. 

b)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere vilkårene som sam-

trafikkomponenten brukes under. 

c)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere de vilkår og restriksjoner for 

bruken som kommer til å gjelde samtrafikkevnen til et system som samtrafikkomponenten inngår i. 

Dersom et delsystem for styring, kontroll og signal ikke inneholder alle funksjoner, oppfyller alle krav til 

ytelse og inneholder grensesnitt angitt denne TSI-en, (f.eks. fordi de ikke er gjennomført ved en innbygget 

samtrafikkomponent skal EF-verifiseringssertifikatet angi hvilke krav som er blitt vurdert og de relevante 

bruksvilkårene og-restriksjonene for delsystemet og dets kompatibilitet med andre delsystemer. 

Under alle omstendigheter skal meldte organer sammen med Byrået samordne måten vilkårene og bruksre-

striksjonene for samtrafikkomponenter og delsystemer styres på i de relevante sertifikatene og i den tekniske 

dokumentasjonen i den arbeidsgruppen som er nedsatt i henhold til artikkel 21a nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004 (**). 

6.4.3. Attest for mellomliggende verifisering 

Dersom det vurderes samsvar for deler av delsystemene som er angitt av søkeren, og som er forskjellige fra 

de tillatte delene i avsnitt 4.1 (Innledning) i denne TSI, eller dersom bare faser av framgangsmåten for 

verifisering er utført, kan det utstedet en attest for mellomliggende verifisering. 

  

(*) Framgangsmåtene beskrevet i dette kapittelet berører ikke muligheten for å dele inn komponenter i 

grupper. 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et 

europeisk jernbanebyrå («byråforordning») (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

j)  I nr. 7.2.9.3 tilføyes følgende rader på slutten av tabellen: 

« 4.2.10  Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 

Indeks 77, nr. 3.1.3.3: 

Den minste hjuldiameter (BR) for jernbanenett med 1600 mm spor-

vidde er 127 mm 

T3 Gjelder i Nordirland 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 

Indeks 77, avsnitt 3.1.3.3: 

Den minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 1600 mm spor-

vidde er 24 mm 

T3 Gjelder i Nordirland » 

k)  Overskriften på avsnitt 7.2.9.6 skal lyde « Litauen, Latvia og Estland ». 

l) Tabellen i avsnitt 7.2.9.6 skal lyde: 

« Særlig tilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 

Indeks 77, avsnitt 3.1.3.3: 

Den minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 1520 mm 

sporvidde er 20 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så 

lenge ČME-lokomotiver trafikkerer 

på Litauens 1520 mm-nett 
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« Særlig tilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer montert langs sporet 

Indeks 77, nr. 3.1.3.4: 

Den minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 1520 mm spor-

vidde er 26,25 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så 

lenge ČME-lokomotiver trafikkerer 

på Litauens 1520 mm-nett » 

m)  I avsnitt 7.2.9.7 erstattes « indeks 65 » med « indeks 33 ». 

n)  Teksten i avsnitt 7.3.3 erstattes med følgende: 

« 7.3. 3. Kjøretøybasert gjennomføring av ERTMS 

7.3.3.1. Nye kjøretø yer  

Nye kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking for første gang, skal være utstyrt med ERTMS i samsvar med 

spesifikasjonssett nr. 1 eller spesifikasjonssett nr. 2, jfr. tabell A2 i vedlegg A. 

Fra 1. januar 2018 skal nye kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking for første gang, bare være utstyrt med 

ERTMS i samsvar med spesifikasjonssett nr. 2, jfr. tabell A2 i vedlegg A. 

Kravet om at utstyret skal være utstyrt med ERTMS gjelder ikke for nytt mobilt jernbaneutstyr for bygging 

og vedlikehold av infrastruktur, nye skiftelokomotiver eller andre nye kjøretøyer som ikke brukes til 

høyhastighetsdrift, dersom de utelukkende skal brukes til nasjonal togdrift utenfor de strekningene som er 

definert i avsnitt 7.3.4 og utenfor de linjene som gir forbindelse til de viktigste europeiske havnene, ranger-

stasjoner, godsterminaler og godstransportområder som angis i avsnitt 7.3.5, eller dersom de skal brukes til 

trafikktjenester over landegrensene utenfor TEN, dvs. togdrift fram til den første stasjonen i nabostaten. 

7.3.3.2. Opprust in g o g forn ye lse  av eksi s te rend e kjøretø yer  

Det er obligatorisk å installere ERTMS/ETCS om bord i eksisterende kjøretøyer dersom det installeres nye 

togkontrolldeler i delsystemet for styring, kontroll og signal montert om bord i togene i eksisterende 

kjøretøyer beregnet på høyhastighetsdrift 

7.3.3.3. Til leggskrav  

Medlemsstatene kan imidlertid innføre ytterligere krav på nasjonalt plan, særlig med sikte på å: 

1)  gi bare lokomotiver med ERTMS-utstyr adgang til ERTMS-utstyrte jernbanelinjer, slik at eksisterende 

nasjonale systemer kan avvikles, 

2)  stille krav om ERTMS-utstyr i nye, oppgradert eller fornyet mobilt utstyr for bygging og vedlikehold av 

jernbaneinfrastruktur, skiftelokomotiver og/eller andre kjøretøyer, selv om de er utelukkende beregnet på 

innenlandsk trafikk. » 

o)  Vedlegg A endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

p)  I tabellen i vedlegg G gjøres følgende endringer: 

1)  Raden som gjelder « Kjøretøyets metallmasse », slettes. 

2)  Raden som gjelder « Likestrøms- og lavfrekvenskomponenter, slettes. 

3)  Raden som gjelder « sikkerhetskrav for funksjoner i ETCS-grensesnitt mellom fører og maskin » slettes. 

Artikkel 2 

I artikkel 2012 nr. 88 tilføyes følgende: 

« Article 7a 

1.  Senest 1. juli 2015 skal Det europeiske jernbanebyrå offentliggjøre de obligatoriske spesifikasjonene nevnt i tabell A2 

i vedlegg A til denne beslutning, indeks 37b og 37c, kolonne « spesifikasjonssett nr. 2 ».  
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Før offenligjøringen sender Byrået Kommisjonen en teknisk uttalelse om innføringen av disse dokumentene i tabell A2 i 

vedlegg A til denne beslutning, med referanse, navn og versjon. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene gjennom 

komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

2.  Det europeiske jernbanebyrå skal offentliggjøre spesifikasjonene som gjelder toggrensesnitt (FFFIS — Form Fit 

Functional Interface Specification — Indeks 81 og 82 i tabell A2 i vedlegg A til denne beslutning) når det anser at de er 

modne. Det europeiske jernbanebyrå skal regelmessig framlegge en rapport om denne modenheten for komiteen nedsatt 

ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. Før offenligjøringen sender Byrået Kommisjonen en teknisk uttalelse om innføringen 

av disse dokumentene i tabell A2 i vedlegg A til denne beslutning, med referanse, navn og versjon. Kommisjonen skal 

underrette medlemsstatene gjennom komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. » 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. juli 2015. 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske jernbanebyrå. 

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til vedtak nr. 2012/88/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Følgende rad slettes i tabell A1: 

« 4.2.1 b 28» 

2)  Følgende rad i tabell A1 endres som følger: 

« 4.2.2.f) 7.81, 82 » 

3)  »Tabell A.2 erstattes med følgende tabell og tilhørende merknader: 

« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 ERA/ERTMS/

003204 

ERTMS/ETCS 

Functional 

Requirement 

Specification 

5.0  Bevisst strøket    

2 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms 

and Abbreviations 

2.0.0  SUBSET-023 Glossary of Terms 

and Abbreviations 

3.1.0  

4 SUBSET-026 System Requirement 

Specification 

2.3.0  SUBSET-026 System Requirement 

Specification 

3.4.0.  

5 SUBSET-027 FFFIS Juridical 

Recorder-Down-

loading Tool 

2.3.0 Merknad 

1 

SUBSET-027 FIS Juridical 

Recording 

3.1.0  

6 SUBSET-033 FIS for Man-

Machine Interface 

2.0.0  ERA_ERTMS_0

15560 

ETCS Driver 

Machine interface 

3.4.0.  

7 SUBSET-034 FIS for the Train 

Interface 

2.0.0  SUBSET-034 Train Interface FIS 3.1.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmis-

sion Module FFFIS 

2.1.1  SUBSET-035 Specific Transmis-

sion Module FFFIS 

3.1.0  

9 SUBSET-036 FFFIS for 

Eurobalise 

2.4.1.  SUBSET-036 FFFIS for 

Eurobalise 

3.0.0  

10 SUBSET-037 Euroradio FIS 2.3.0  SUBSET-037 Euroradio FIS 3.1.0  

11 SUBSET-038 Offline key 

management FIS 

2.3.0  SUBSET-038 Offline key 

management FIS 

3.0. 0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/ 

RBC handover 

2.3.0  SUBSET-039 FIS for the 

RBC/RBC handover 

3.1.0  
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« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

13 SUBSET-040 Dimensioning and 

Engineering rules 

2.3.0  SUBSET-040 Dimensioning and 

Engineering rules 

3.3.0  

14 SUBSET-041 Performance 

Requirements for 

Interoperability 

2.1.0  SUBSET-041 Performance 

Requirements for 

Interoperability 

3.1.0  

15 SUBSET-108 Interoperability-

related consolidation 

on TSI Annex A 

documents 

1.2.0  Bevisst strøket    

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.3.0  SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.4.0  

17 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

18 SUBSET-046 Radio In-fill FFFS 2.0.0  Bevisst strøket    

19 SUBSET-047 Trackside-Train-

borne FIS for Radio 

infill 

2.0.0  SUBSET-047 Trackside-Train-

borne FIS for Radio 

infill 

3.0.0  

20 SUBSET-048 Train-borne FFFIS 

for Radio In-Fill 

2.0.0  SUBSET-048 Trainborne FFFIS 

for Radio infill 

3.0. 0  

21 SUBSET-049 Radio infill FIS with 

LEU/interlocking 

2.0.0  Bevisst strøket    

22 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and 

rules for the assign-

ment of values to 

ETCS variables 

2.1.0  SUBSET-054 Responsibilities and 

rules for the assign-

ment of values to 

ETCS variables 

3.0.0  

24 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe 

Time Layer 

2.2.0  SUBSET-056 STM FFFIS Safe 

Time Layer 

3.0. 0  
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« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe 

Link Layer 

2.2.0  SUBSET-057 STM FFFIS Safe 

Link Layer 

3.0.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements 

for the Technical 

Interoperability of 

ETCS in Levels 1  

& 2 

2.5.0.  SUBSET-091 Safety Requirements 

for the Technical 

Interoperability of 

ETCS in Levels 1  

& 2 

3.3.0  

28 Bevisst strøket   Merknad 

8 

Bevisst strøket   Merknad 

8 

29 SUBSET-102 Test specification 

for Interface «k» 

1.0.0  SUBSET-102 Test specification 

for Interface «k» 

2.0.0  

30 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

31 SUBSET-094 Functional 

requirements for an 

onboard reference 

test facility 

2.0.2  SUBSET-094 Functional 

requirements for an 

onboard reference 

test facility 

3.0.0  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional 

Requirements 

Specification 

7.4.0 Merknad 

10 

EIRENE FRS GSM-R Functional 

Requirements 

Specification 

7.4.0 Merknad 

10 

33 EIRENE SRS GSM-R System 

requirements 

specification 

15.4.0 Note 10 EIRENE SRS GSM-R System 

Requirements 

Specification 

15.4.0 Merknad 

10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio 

Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

12.4  A11T6001 (MORANE) Radio 

Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

12.4  

35 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

(36 a) Bevisst strøket    Bevisst strøket    

36 (b) Bevisst strøket    Bevisst strøket    

36 c UNISIG 

SUBSET- 

074-2 

FFFIS STM Test 

cases document 

1.0. 0  UNISIG 

SUBSET-074-2 

FFFIS STM Test 

cases document 

3.0.0  

(37 (a) Bevisst strøket    Bevisst strøket    
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« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

37 (b) UNISIG SUB-

SET-076-5-2 

Test cases related to 

features 

2.3.3  UNISIG 

SUBSET-076-5-

2 

Test cases related to 

features 

 Merknad 

11 

37 c UNISIG SUB-

SET-076-6-3 

Test sequences 2.3.3  Reservert Test sequence 

generation: 

Methodology and 

Rules 

 Merknad 

11 

37 d UNISIG 

SUBSET- 

076-7 

Scope of the test 

specifications 

1.0.2  UNISIG 

SUBSET-076-7 

Scope of the test 

specifications 

3.0.0  

37 e Bevisst strøket    Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS marker board 

definition 

2.0  06E068 ETCS marker board 

definition 

2.0  

39 UNISIG SUB-

SET-092-1 

ERTMS EuroRadio 

Conformance 

Requirements 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-092-1 

ERTMS EuroRadio 

Conformance 

Requirements 

3.0.0  

40 UNISIG SUB-

SET-092-2 

ERTMS EuroRadio 

Test cases Safety 

Layer 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-092-2 

ERTMS EuroRadio 

Test cases Safety 

Layer 

3.0.0  

41 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

43 SUBSET085 Test Specification 

for Eurobalise 

FFFIS 

2.2.2  SUBSET085 Test Specification 

for Eurobalise 

FFFIS 

3.0.0  

44 Bevisst strøket    Bevisst strøket   Merknad 

9 

45 SUBSET-101 Interface 'K' 

specification 

1.0.0  SUBSET-101 Interface 'K' 

specification 

2.0.0  

46 SUBSET-100 Interface 'G' 

specification 

1.0.1  SUBSET-100 Interface 'G' 

specification 

2.0.0  

47 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification 

for mobile 

equipment GSM-R 

 Merknad 

4 

Reservert Test specification 

for mobile equip-

ment GSM-R 

 Merknad 

4 

49 SUBSET-059 Performance 

requirements for 

STM 

2.1.1  SUBSET-059 Performance 

requirements for 

STM 

3.0.0  
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« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

50 SUBSET-103 Test specification 

for EUROLOOP 

1.0.0  SUBSET-103 Test specification 

for EUROLOOP 

1.1.0.  

51 Reservert Ergonomic aspects 

of the DMI 

  Bevisst strøket    

52 SUBSET-058 FFFIS STM 

Application Layer 

2.1.1  SUBSET-058 FFFIS STM 

Application Layer 

3.1.0  

53 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

60 Bevisst strøket    SUBSET-104 ETCS version 

management 

3.2.0  

61 Bevisst strøket    Bevisst strøket    

62 Reservert RBC-RBC Test 

specification for 

Safe Communica-

tion Interface 

  Bevisst strøket    

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe 

Communication 

Interface 

1.0.0  SUBSET-098 RBC-RBC Safe 

Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301515 Global System for 

Mobile Communica-

tion (GSM); 

Requirements for 

GSM operation on 

railways 

2.3.0 Merknad 

2 

EN 301515 Global System for 

Mobile Communica-

tion (GSM); 

Requirements for 

GSM operation on 

railways 

2.3.0 Merknad 

2 

65 TS 102:281 Requirements for 

GSM operation in 

railways 

2.3.0 Merknad 

3 

TS 102:281 Detailed 

requirements for 

GSM operation on 

railways 

2.3.0 Merknad 

3 



Nr. 18/752 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

66 ISO/TS 

103169 

ASCI Options for 

Interoperability 

1.1.1.  ISO/TS 103169 ASCI Options for 

Interoperability 

1.1.1.  

67 (MORANE) P 

38 T 9001 

FFFIS for GSM-R 

SIM Cards 

4.2  (MORANE) P 

38 T 9001 

FFFIS for GSM-R 

SIM Cards 

4.2  

68 ISO TS 

102610 

Railway Telecom-

munication; GSM; 

Usage of the UUIE 

for GSM operation 

on railways 

1.3.0.  ISO TS 102610 Railway 

Telecommunication; 

GSM; Usage of the 

UUIE for GSM 

operation on 

railways 

1.3.0.  

69 (MORANE) P 

10 T 6002 

FFFS for Con-

firmation of High 

Priority Calls 

5.0  (MORANE) P 

10 T 6002 

FFFS for Con-

firmation of High 

Priority Calls 

5.0  

70 (MORANE) P 

12 T 6002 

FIS for 

Confirmation of 

High Priority Calls 

5.0  (MORANE) P 

12 T 6002 

FIS for Con-

firmation of High 

Priority Calls 

5.0  

71 (MORANE) P 

10 T 6001 

FFFS for Functional 

Addressing 

4.1.  (MORANE) P 

10 T 6001 

FFFS for Functional 

Addressing 

4.1.  

72 (MORANE) P 

12 T 6001 

FFFS for Functional 

Addressing 

5.1  (MORANE) P 

12 T 6001 

FIS for Functional 

Addressing 

5.1  

73 (MORANE) F 

10 T6001 

FFFS for Location 

Dependent 

Addressing 

4  (MORANE) F 

10 T6001 

FFFS for Location 

Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) F 

12 T6001 

FIS for Location 

Dependent 

Addressing 

3  (MORANE) F 

12 T6001 

FIS for Location 

Dependent 

Addressing 

3  

75 (MORANE) P 

10 T 6003 

FFFS for Presentati-

on of Functional 

Numbers to Called 

and Calling Parties 

4  (MORANE) P 

10 T 6003 

FFFS for Presentat-

ion of Functional 

Numbers to Called 

and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) P 

12 T 6003 

FIS for Presentation 

of Functional 

Numbers to Called 

and Calling Parties 

4  (MORANE) P 

12 T 6003 

FIS for Presentation 

of Functional 

Numbers to Called 

and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/

033281 

Interfaces between 

CCS track-side and 

other subsystems 

2.0 Merknad 

7 

ERA/ERTMS/03

3281 

Interfaces between 

CCS track-side and 

other subsystems 

2.0 Merknad 

7 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/753 

 

« In-

deksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS baseline 2 og GSM-R baseline 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS baseline 3 og GSM-R baseline 0) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

78 Reservert Safety requirements 

for ETCS DMI 

functions 

  Bevisst strøket   Merknad 

6 

79 Ikke relevant Ikke relevant   SUBSET-114 KMC-ETCS Entity 

Off-line KM FIS 

1.0.0  

80 Ikke relevant Ikke relevant   Bevisst strøket   Merknad 

5 

81 Ikke relevant Ikke relevant   SUBSET-119 Train Interface FIS  Merknad 

12 

82 Ikke relevant Ikke relevant   SUBSET-120 FFFIS TI — Safety 

Analysis 

 Merknad 

12 

Merknad 1:  Bare den funksjonelle beskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke grensesnittets tekniske kjennetegn. 

Merknad 2:  Bestemmelsene i de spesifikasjonene som er angitt i avsnitt 2.1. i EN 301 515, og som der i indeks 32 og 33 er henvist til som « MI » er 

obligatoriske. 

Merknad 3:  De endringsanmodninger (CR) som er oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, og som påvirker bestemmelsene som i indeks 32 og 32 er 

henvist til som “MI”er obligatoriske. 

Merknad 4:  Indeks 48 viser bare til testtilfeller for mobilt utstyr til GSM-R Det holdes for tiden "reservert". The application guide will contain a 

catalogue of available harmonised test cases for the assessment of mobile equipment and networks, according to the steps indicated in 

section 6.1.2 of this TSI. 

Note 5:  the products which are on the market are already tailored to the needs of the RU related to GSM-R Driver Machine Interface and fully 

interoperable so there is no need for a standard in the TSI CCS. 

Merknad 6:  information that was intended for Index 78 is now incorporated in Index 27 (SUBSET-091). 

Merknad 7:  this document is ETCS and GSM-R baseline independent. 

Merknad 8:  the requirements on reliability/availability are now in the TSI (section 4.2.1.2). 

Merknad 9:  ERA analysis showed there is no need for a mandatory specification for odometry interface. 

Merknad 10:  Only the (MI) requirements are mandated by TSI CCS. 

Merknad 11:  Specifications to be managed through a Technical opinion of the European Railway Agency 

Merknad 12:  Reference to these specifications will be published in the Application Guide, waiting for clarifications on the rolling stock side of the 

interface.’; 

4)  »Tabell A 3 erstattes med følgende tabell og tilhørende merknader: 

NEI Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon Merknad 

1 EN 50126 Jernbane — Spesifikasjon og demonstrasjon av 

pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne og sikkerhet 

(RAMS) 

1999 1 

2 EN 50128 Jernbane — Kommunikasjons-, signal- og behandlingssys-

temer — Programvare for kontroll- og sikringssystemer for 

jernbane 

2011 eller 2001  
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NEI Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon Merknad 

3 EN 50129 Jernbane — Kommunikasjons-, signal- og behandlingssys-

temer — Sikkerhetsrelevante signalsystemer 

2003 1 

4 EN 50159 Jernbane — Kommunikasjons-, signal- og behandlingssys-

temer — Sikkerhetsrelevante signalsystemer 

2010 1 

Merknad 1:  this standard is harmonised, see Commission Communication in the framework of the implementation of the Directive 

2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within 

the Community (OJ C 345, 26.11.2013, p. 3) where also published editorial corrigenda are indicated.’ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/187 

av 6. februar 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av 

håndbagasje(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ny dokumentasjon har vist at terrorister prøver å utvikle nye metoder for å skjule improviserte sprenglegemer for å 

omgå eksisterende luftfartssikkerhetstiltak når det gjelder gjennomsøking av håndbagasje. 

2) Visse særlige luftfartssikkerhetstiltak fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(2) bør derfor endres for å 

redusere den trusselen som improviserte sprenglegemer skjult i håndbagasje innebærer. 

3) Endringene bør skjerpe de tekniske spesifikasjonene for gjennomsøking av håndbagasje ved bruk av systemer for 

påvisning av eksplosiver. 

4) Endringene bør dessuten åpne mulighet for at det på visse vilkår tillates gjennomsøking av håndbagasje som inneholder 

bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater. 

5) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

6) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig, for å redusere risikoene for luftfartssikkerheten. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort. Den får anvendelse fra 1. mars 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 

  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 7.2.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 61. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende 

standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1). 

2020/EØS/18/44 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1.  I kapittel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4.1.2.1 skal lyde: 

«4.1.2.1  Før håndbagasjen gjennomsøkes, skal bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater tas ut av 

håndbagasjen og gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen skal gjennomsøkes med EDS-utstyr 

(systemer for påvisning av eksplosiver) som oppfyller standard C2 eller høyere.» 

b)  Nr. 4.1.2.8 skal lyde: 

«4.1.2.8  All bagasje som viser seg å inneholde et stort elektrisk apparat, skal gjennomsøkes på nytt etter at apparatet 

er tatt ut av bagasjen, og det elektriske apparatet skal gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen ble 

gjennomsøkt med EDS-utstyr som oppfyller standard C2 eller høyere.» 

2.  I artikkel 12 skal nye nr. 12.4.2.7 til 12.4.2.9 lyde: 

«12.4.2.7  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje, skal oppfylle minst standard C1. 

12.4.2.8  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og 

andre store elektriske apparater, skal oppfylle minst standard C2. 

12.4.2.9  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og 

andre store elektriske apparater og væsker, aerosoler og geleer, skal oppfylle minst standard C3.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/445 

av 17. mars 2015 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 6 og artikkel 8 nr. 5, og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(2) fastsettes de tekniske kravene til og administrative framgangsmåtene 

for besetninger i sivil luftfart. 

2) Noen medlemsstater har funnet at visse krav i forordning (EU) nr. 1178/2011 medfører en ubehørig og uforholdsmessig 

administrativ eller økonomisk byrde for dem selv eller berørte parter, og har underrettet om at de har til hensikt å 

godkjenne unntak fra visse krav i samsvar med artikkel 14 nr. 6 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå har vurdert forslagene til godkjenning av unntak og har på den bakgrunn framlagt en 

anbefaling for Kommisjonen om hvorvidt de forslåtte godkjenningene er i samsvar med gjeldende vilkår.  

4) Medlemsstatene og berørte parter innenfor allmennflyging har også pekt på at visse krav ikke står i rimelig forhold til 

den aktuelle virksomheten og risikoene forbundet med denne. 

5) Medlemsstatene har dessuten funnet en rekke redaksjonelle feil i forordning (EU) nr. 1178/2011 som har ført til 

utilsiktede gjennomføringsvanskeligheter. 

6) Kravene i forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres for å innføre de unntak som har en tydelig innvirkning på 

reglene, for å innføre visse lettelser for allmennflyging og for å rette visse redaksjonelle feil. 

7) På bakgrunn av tilbakemelding fra medlemsstatene og berørte parter har det dessuten vist seg at kravene i vedlegg VII 

til forordning (EU) nr. 1178/2011 kan stå i urimelig forhold til virksomheten og de risikoer som er forbundet med den, 

for utdanninngsorganisasjoner som bare tilbyr utdanning i forbindelse flygersertifikat for lette luftfartøyer, privat-

flygersertifikat, ballongflygersertifikat og seilflygersertifikat.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 18.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 63. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

2020/EØS/18/45 
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8) Medlemsstatene og berørte parter er enige om at det derfor er et alminnelig behov for å gi mer tid til å utvikle mer 

hensiktsmessige regler for virksomhet innenfor allmennflyging som er bedre tilpasset virksomheten innenfor denne 

luftfartssektoren, uten at det går utover sikkerhetsstandardene. 

9) For å gi nødvendig tid til å utvikle disse reglene bør anvendelsesdatoen for vedlegg VII til forordning (EU)  

nr. 1178/2011 utsettes til 8. april 2018 for utdanningssorganisasjoner som bare tilbyr utdanning i forbindelse med 

nasjonale sertifikater som kan konverteres til del-FCL flygersertifikater for lette luftfartøyer, ballongflygersertifikater og 

seilflygersertifikater. 

10) Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor endres. 

11) Ettersom kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012(1), som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011, inneholder en 

selvstendig bestemmelse om datoen for anvendelse av bestemmelsene i vedlegg VI og VII til forordning (EU)  

nr. 1178/2011, bør også den endres, av rettssikkerhets- og klarhetshensyn.  

12) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité nedsatt ved 

artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Uten at det berører artikkel 12 i forordning (EF) nr. 216/2008 og dersom det ikke er inngått avtaler mellom Unionen 

og en tredjestat om flygersertifisering, kan medlemsstatene godkjenne tredjestatssertifikater, -rettigheter eller -beviser samt 

tilhørende legeattester som er utstedt av eller på vegne av tredjestater, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til denne 

forordning.» 

2) I artikkel 10a skal nr. 3 lyde:  

«3.  Utdanningsorganisasjoner som oppfyller JAR, skal kunne tilby utdanning for et privatflygersertifikat (PPL) innenfor 

del FCL, for tilhørende rettigheter som inngår i registreringen og for et flygersertifikat for lette luftfartøyer (LAPL) fram til 

8. april 2018 uten å overholde bestemmelsene i vedlegg VI og VII, forutsatt at de var registrert før 8. april 2015.» 

3) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde:  

«2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende følgende bestemmelser i vedlegg I før  

8. april 2015:  

a) bestemmelsene om flygersertifikat for VTOL-fly og luftskip,  

b) bestemmelsene i FCL.820, 

c) for helikoptre, bestemmelsene i kapittel J avsnitt 8, 

d) bestemmelsene i kapittel J avsnitt 11.» 

b) Nytt nummer 2a skal lyde: 

«2a.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende følgende bestemmelser i vedlegg I før  

8. april 2018:  

a) bestemmelsene om seilflygersertifikat og ballongflygersertifikat,  

b) bestemmelsene i kapittel B, 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012 av 30. mars 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav 

og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

(EUT L 100 av 5.4.2012, s. 1). 
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c) bestemmelsene i FCL.800, FCL.805, FCL.815, 

d) bestemmelsene i kapittel J avsnitt 10.»  

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i denne forordning før  

8. april 2016 på flygere som er innehavere av et sertifikat og tilhørende legeattest utstedt av en tredjestat som deltar i 

ikke-kommersielle luftfartøyoperasjoner som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 216/2008.» 

4) Vedlegg I, II, III, VI og VII endres i samsvar med vedleggene til denne forordning. 

Artikkel 2 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012 oppheves artikkel 2 nr. 2 bokstav f).  

Artikkel 3 

1. Denne forordning trer i kraft 8. april 2015.  

2. Som unntak fra nr. 1 får endringene av bestemmelsene i FCL315A, FCL.410.A og FCL.725.A i vedlegg I anvendelse fra 

8. april 2018.  

3. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å anvende bestemmelsene i vedlegg VI og VII på utdannings-

organisasjoner som bare tilbyr utdanning for nasjonale sertifikater som i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 1178/2011 kan konverteres til del-FCL flygersertifikater for lette luftfartøyer (LAPL), seilflygersertifikater (SPL) eller 

ballongflygersertifikater (BPL), før 8. april 2018.  

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

Utferdiget i Brussel 17. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 Formann 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) FCL.065 skal lyde: 

«Begrensning av særskilte rettigheter for sertifikatinnehavere som er 60 år eller eldre i kommersiell lufttransport 

a) 60–64 år. Fly og helikoptre. En innehaver av et flygersertifikat som er fylt 60 år, skal ikke fungere som flyger på et 

luftfartøy i kommersiell lufttransport, bortsett fra som medlem av en besetning med flere flygere.  

b) 65 år. Bortsett fra innehavere av et ballong- eller seilflygersertifikat skal en innehaver av et flygersertifikat som er fylt 

65 år, ikke fungere som flyger på et luftfartøy i kommersiell lufttransport. 

c) 70 år. En innehaver av et ballong- eller seilflygersertifikat som er fylt 70 år, skal ikke fungere som flyger på en ballong 

eller et seilfly i kommersiell lufttransport.» 

2) FCL.105.B skal lyde: 

«FCL.105.B LAPL(B) — Særskilte rettigheter 

Innehaveren av et LAPL for ballonger har særskilte rettigheter til å fungere som fartøysjef på varmluftsballonger eller 

varmluftsskip med et kammervolum på høyst 3400 m3 eller gassballonger med et kammervolum på høyst 1260 m3, med 

høyst tre passasjerer, slik at det aldri er mer enn fire personer om bord på ballongen.» 

3) I FLC.210.A skal bokstav a) lyde: 

«a)  Søkere til et PPL(A) skal ha fullført minst 45 timers flygeundervisning i fly eller turmotorseilfly, hvorav fem timer 

kan være fullført i en FSTD, herunder minst  

1) 25 timers elevtid og  

2) ti timers soloflygetid under tilsyn, herunder minst fem timers solonavigasjonsflyging med minst én naviga-

sjonsflyging på minst 270 km (150 NM), og under denne skal det utføres landinger med full stopp på to andre 

flyplasser enn avgangsflyplassen.» 

4) FCL.230.B skal lyde: 

«FCL.230.B BPL — Krav til aktuell erfaring 

a) Innehavere av et BPL skal bare utøve de særskilte rettighetene som er knyttet til deres sertifikat, når de i en 

ballongklasse i de siste 24 månedene minst har gjennomført  

1) seks timers flygetid som fartøysjef, herunder ti starter og landinger, og  

2) én opplæringsflyging med en instruktør i en ballong i den aktuelle klassen,  

3) dersom flygeren dessuten er kvalifisert til å fly mer enn én ballongklasse, skal vedkommende for å utøve sine 

særskilte rettigheter i den andre klassen, i de siste 24 månedene ha gjennomført minst tre timers flygetid i den 

klassen, herunder tre starter og landinger. 

b) Innehavere av et BPL kan bare fly ballonger i samme ballonggruppe som opplæringsflygingen gjennomføres i eller 

ballonger i en gruppe med mindre omhyllingsstørrelse. 

c) Innehavere av et BPL som ikke oppfyller kravene i bokstav a), skal før de igjen utøver sine særskilte rettigheter  

1) bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i en ballong i den aktuelle klassen, eller 

2) gjennomføre ytterligere flygetid eller starter og landinger, i flyging med instruktør eller soloflyging under tilsyn av 

en instruktør, for å oppfylle kravene i bokstav a).  
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d) Når det gjelder bokstav c) nr. 1, skal innehavere av et BPL bare fly ballonger i samme ballonggruppe som ferdighets-

kontrollen er fullført i, eller ballonger i en gruppe med mindre omhyllingsstørrelse.» 

5) I kapittel D avsnitt 2 «Særlige krav til fly» skal nytt FCL.315.A CPL – Opplæringskurs lyde: 

«FCL.315.A CPL — Opplæringskurs  

Teori- og flygeundervisning for utstedelse av et CPL(A) skal omfatte opplæring i forebygging og gjenoppretting av 

uvanlige flygestillinger.» 

6) I FLC.410.A skal bokstav a) lyde:  

«a)  Kurs. En søker til et MPL skal ha fullført et opplæringskurs med teori- og flygeundervisning hos en ATO, i samsvar 

med tillegg 5 til denne del. Teori- og flygeundervisning for utstedelse av et MPL skal omfatte opplæring i 

forebygging og gjenoppretting av uvanlige flygestillinger.» 

7) I FCL.725.A skal ny bokstav c) lyde:  

«c)  Fly med flere flygere. Opplæringskurs for utstedelse av typerettighet for fly med flere flygere skal omfatte teori- og 

flygeundervisning i forebygging og gjenoppretting av uvanlige flygestillinger.» 

8) I FLC.740.A skal bokstav b) lyde: 

«b) Forlengelse av en klasserettighet for enmotorsfly med én flyger.  

1) Klasserettigheter for enmotorsfly med stempelmotor og TMG-rettigheter. For forlengelse av klasserettigheter for 

enmotorsfly med stempelmotor med én flyger eller klasserettigheter for TMG skal søkeren  

i)  i løpet av de siste tre månedene før rettighetens utløpsdato, bestå en ferdighetskontroll med en kontrollør i 

den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne delen, eller  

ii)  i løpet av de siste tolv månedene før rettighetens utløpsdato, gjennomføre tolv timers flygetid i den relevante 

klassen, herunder  

— seks timer som fartøysjef,  

— tolv starter og landinger og  

— oppfriskningsopplæring på minst én time med en flygeinstruktør (FI) eller en klasserettighetsinstruktør 

(CRI). Søkere skal unntas fra denne oppfriskningsopplæringen dersom de har bestått en ferdighets-

kontroll for en klasse- eller typerettighet, ferdighetsprøve eller kompetansevurdering for en annen klasse 

eller flytype.  

2) Når søkere har en klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en TMG-rettighet, kan de 

oppfylle kravene i nr. 1 i én av disse klassene eller en kombinasjon av disse, og oppnå forlengelse av begge 

rettighetene.  

3) Enmotors turboprop-fly med én flyger. For forlengelse av klasserettighetene for enmotors turboprop-fly skal 

søkere bestå en ferdighetskontroll med en kontrollant i den relevante klassen i samsvar med tillegg 9 til denne 

delen, innen tre måneder før rettighetens utløpsdato. 

4) Når søkere har en klasserettighet for både enmotorsfly (land) med stempelmotor og en klasserettighet for 

enmotorsfly (sjø) med stempelmotor, kan de oppfylle kravene i nr. 1 ii) i én av disse klassene eller en 

kombinasjon av disse, og oppfylle kravene til begge rettighetene. Det kreves minst én time som fartøysjef, og 

seks av de tolv startene og landingene skal gjennomføres i hver klasse.» 

9) I FCL.825 bokstav g) skal nr. 6 lyde: 

«6)  For en EIR for flermotorsfly må ferdighetskontrollen for forlengelse eller fornyelse og den opplæringsflygingen som 

kreves i bokstav g) nr. 2) ii), gjennomføres i et flermotorsfly. Dersom flygeren også innehar en EIR for enmotorsfly, 

skal denne ferdighetskontrollen også føre til forlengelse eller fornyelse av EIR-en for enmotorsfly. Opplæringsflyging 

som fullføres i et flermotorsfly, skal også oppfylle kravene til opplæringsflyging for EIR for enmotorsfly.»  
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10) I FCL.915 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Ved godskriving for utvidelse til ytterligere typer skal det tas hensyn til relevante elementer som fastsatt i 

opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21.» 

11) Nytt FCL.945 skal lyde: 

«FCL.945 Instruktørers forpliktelser 

Etter fullført opplæringsflyging med sikte på forlengelse av en SEP- eller TMG-klasserettighet i samsvar med FCL.740.A 

bokstav b) nr. 1, og bare dersom alle andre forlengelseskriterier i henhold til FCL.740.A bokstav b) nr. 1 er oppfylt, skal 

instruktøren foreta en påtegning på søkerens sertifikat med den nye utløpsdatoen for rettigheten eller beviset, forutsatt at 

instruktøren har særlig godkjenning for nevnte formål fra vedkommende myndighet med ansvar for søkerens sertifikat.» 

12) I FCL.910.TRI gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

«b) TRI for fly og for VTOL-fly — TRI(A) og TRI(PL). En TRIs særskilte rettigheter er begrenset til den typen fly 

eller VTOL-fly som opplæringen og kompetansevurderingen er gjennomført i. Med mindre annet er fastsatt ved 

opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21, skal de særskilte rettighetene til TRI-en utvides 

til andre typer når TRI 

1) i de 12 månedene før søknaden har fullført minst 15 rutesektorer, herunder avganger og landinger i den 

aktuelle luftfartøytypen, hvorav sju sektorer kan være fullført i en FFS, 

2) har fullført den tekniske opplæringen og flygeundervisningen på det relevante TRI-kurset, 

3) har bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å vise overfor en 

FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til det nivå som 

kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt teoriundervisning.» 

b) Bokstav c) nr. 1 skal lyde: 

«c)  TRI for helikoptre — TRI(H).  

1) De særskilte rettightene til en TRI(H) er begrenset til den typen helikopter som ferdighetsprøven for 

utstedelse av TRI-beviset er gjennomført i. Med mindre annet er fastsatt ved opplysningene om driftsmessig 

egnethet i samsvar med del 21, skal de særskilte rettighetene til TRI-en utvides til andre typer når TRI har: 

i)  fullført den relevante typetekniske delen av TRI-kurset for den relevante helikoptertypen eller en FSTD 

som representerer denne typen, 

ii)  gjennomført minst to timers flygeundervisning i den relevante typen, under tilsyn av en behørig 

kvalifisert TRI(H), og 

iii)  bestått de relevante avsnittene av kompetansevurderingen i samsvar med FCL.935 for å vise overfor en 

FIE eller TRE som er kvalifisert i samsvar med kapittel K, sin evne til å undervise en flyger til det nivå 

som kreves for utstedelse av en typerettighet, herunder undervisning før og etter flyging samt 

teoriundervisning.» 

13) I FLC.905.CRI bokstav a) skal nytt nr. 3 lyde: 

«3)  utvidelse av særskilte LAPL(A)-rettigheter til en annen flyklasse eller flyvariant.» 

14) I FCL.1005 bokstav a) skal nr. 1 lyde: 

«1)  som de har gitt mer enn 25 % av den flygeundervisning som kreves for det sertifikatet, den rettigheten eller det 

beviset som ferdighetsprøven eller kompetansevurderingen gjennomføres for, eller» 

15) I FCL.1005.CRE skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  ferdighetsprøver for utvidelse av særskilte rettigheter knyttet til LAPL(A) til en annen flyklasse eller flyvariant.»  
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16) I tillegg 1 avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«A. GODSKRIVING AV TEORIKUNNSKAPER FOR UTSTEDELSE AV ET FLYGERSERTIFIKAT — KRAV TIL OVER-

GANGSUNDERVISNING OG -PRØVE 

b) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2.  Uten at det berører avsnittet over, skal innehaveren av et sertifikat i en annen luftfartøykategori, for å få utstedt 

et LAPL, PPL, BPL eller SPL, motta teoriundervisning og bestå teoriprøvene på det relevante nivået i følgende 

emner:  

— flygeprinsipper,  

— driftsprosedyrer,  

— planlegging og gjennomføring av flyginger,  

— generelle kunnskaper om luftfartøyer,  

— navigering.»  

c) Nytt nr. 1.4 skal lyde:  

«1.4.  Uten at det berører nr. 1.2, skal innehaveren av en LAPL(S) med TMG-utvidelse for å få utstedt et LAPL(A) 

vise tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om enmotorsfly (land) med stempelmotor i samsvar med FCL.135.A 

bokstav a) nr. 2.» 

17) I tillegg 6 avsnitt Aa gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Målet med det kompetansebaserte modulkurset for flygeopplæring er å gi PPL- eller CPL-innehavere opplæring 

for å oppnå instrumentrettigheten, idet det tas hensyn til tidligere undervisning i instrumentflyging samt erfaring. 

Kurset er utformet for å gi det kompetansenivået som er nødvendig for å kunne føre fly i henhold til IFR og under 

IMC. Kurset skal tas i en ATO eller bestå av en kombinasjon av opplæring i instrumentflyging som gis av en 

IRI(A) eller en FI(A) som innehar den særskilte rettigheten til å gi opplæring for IR og flygeundervisning 

innenfor en ATO.» 

b) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav a) punkt i) skal B lyde: 

«B) tidligere erfaring i form av instrumentflygetid som fartøysjef i fly i henhold til en rettighet som gir særskilte 

rettigheter til å fly i henhold til IFR og under IMC,» 

ii)  I bokstav b) punkt i) skal B lyde: 

«B) tidligere erfaring i form av instrumentflygetid som fartøysjef i fly i henhold til en rettighet som gir særskilte 

rettigheter til å fly i henhold til IFR og under IMC,» 

18) I tillegg 9 avsnitt A skal nr. 4 og 5 lyde: 

«4.  Med mindre annet er fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21, skal opplæringsplanen 

for flygeundervisning, ferdighetsprøven og -kontrollen være i samsvar med dette tillegg. Opplæringsplanen, 

ferdighetsprøven og -kontrollen kan reduseres for å godskrive tidligere erfaring med samme luftfartøytype, som 

fastsatt i opplysningene om driftsmessig egnethet i samsvar med del 21.  

5.  Bortsett fra når det gjelder ferdighetsprøver for utstedelse av et ATPL, og når det er slik definert i opplysningene om 

driftsmessig egnethet i samsvar med del 21 for det bestemte luftfartøyet, kan elementer i ferdighetsprøven som er 

felles for andre typer eller varianter der flygeren er kvalifisert, godskrives.» 
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VEDLEGG II 

I avsnitt A nr. 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1178/2011 skal bokstav d) lyde: 

«d)  oppfylle kravene angitt i følgende tabell: 

Nasjonalt sertifikat Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med følgende 

del FCL-sertifikat og -

vilkår (eventuelt) 

Oppheving av vilkår  

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(A) > 1 500 som PIC på 

fly med flere flygere 

Ingen ATPL(A) Ikke relevant (a) 

ATPL(A) > 1 500 på fly med 

flere flygere 

Ingen Som i kolonne 4 rad 

c) 

Som i kolonne 5 rad 

c) 

(b) 

ATPL(A) > 500 på fly med 

flere flygere 

Framvise 

kunnskaper om 

planlegging for 

flyging og ytelse 

som påkrevd i 

FCL.515 

ATPL(A), med 

typerettighet begren-

set til styrmann 

Vise evne til å 

fungere som PIC 

som påkrevd i tillegg 

9 til del FCL 

(c) 

CPL/IR(A) og 

bestått en ICAO 

ATPL-teoriprøve 

i medlemsstaten 

der sertifikatet er 

utstedt 

 i)  Framvise 

kunnskaper om 

planlegging og 

gjennomføring 

av flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 og 

FCL.615 bokstav 

b)  

ii) Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) med 

ATPL-teori 

godskrevet 

Ikke relevant (d) 

CPL/IR(A) > 500 på fly med 

flere flygere, eller i 

flyginger med flere 

flygere på fly med 

én flyger i 

kortdistansekategori 

CS-23 eller 

tilsvarende i samsvar 

med relevante krav i 

del CAT og 

del ORO for kom-

mersiell lufttransport 

i)  Bestå en eksa-

men for 

ATPL(A)-

kunnskap i med-

lemsstaten der 

sertifikatet er 

utstedt(*)  

ii) Oppfylle 

resterende krav i 

FCL.720.A 

bokstav c) 

CPL/IR(A) med 

ATPL-teori gods-

krevet 

Ikke relevant (e) 

CPL/IR(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Ingen CPL/IR(A), med 

klasse- og typeret-

tigheter begrenset til 

fly med én flyger 

Oppnå typerettighet 

til flyging med flere 

flygere i samsvar 

med del FCL 

(f) 
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Nasjonalt sertifikat Samlet antall flytimer Eventuelle andre krav 

Erstattes med følgende 

del FCL-sertifikat og -

vilkår (eventuelt) 

Oppheving av vilkår  

(1) (2) (3) (4) (5)  

CPL/IR(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Framvise 

kunnskaper om 

planlegging og 

gjennomføring av 

flyging for CPL/IR-

nivå 

Som kolonne 4 rad f) Som kolonne 5 rad f) (g) 

CPL(A) > 500 som PIC på 

fly med én flyger 

Rettighet til natt-

flyging, dersom 

relevant 

CPL(A), med type-/ 

klasserettighet be-

grenset til fly med én 

flyger 

 (h) 

CPL(A) < 500 som PIC på 

fly med én flyger 

i)  Rettighet til 

nattflyging, 

dersom relevant  

ii) Framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring 

og planlegging 

av flyging som 

påkrevd i 

FCL.310 

Som kolonne 4 rad 

h) 

 (i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 i samsvar med 

IFR  

 PPL/IR(A) (IR 

begrenset til PPL) 

Framvise 

kunnskaper om 

gjennomføring og 

planlegging av 

flyging som påkrevd 

i FCL.615 

bokstav b) 

(j) 

PPL(A) ≥ 70 på fly  Demonstrere bruk av 

radionavigas-

jonshjelpemidler 

PPL(A)  (k) 

(*)  CPL-innehavere som allerede innehar en typerettighet for et fly med flere flygere, behøver ikke ha bestått en ATPL(A)-

teorieksamen mens de fortsetter å fly den samme flytypen, men vil ikke få godskrevet ATPL(A)-teori for et del FCL-sertifikat. 

Dersom de krever en annen typerettighet for et annet fly med flere flygere, skal de overholde kolonne 3 rad e) punkt i) i tabellen 

ovenfor.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt A «FORLENGELSE AV SERTIFIKATER», i nr. 3, skal bokstav f) lyde: 

«f) når det gjelder helikoptre, oppfylle kravene til erfaring angitt i tabellen nedenfor: 

Sertifikat Samlet antall flytimer Særskilte rettigheter  

(1) (2) (3)  

ATPL(H) gyldig IR > 1000 timer som PIC på helikoptre 

med flere flygere 

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med flere flygere som PIC på 

VFR- og IFR-flyginger 

(a) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1000 timer som PIC på helikoptre 

med flere flygere 

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med flere flygere som PIC på 

VFR-flyginger 

(b) 

ATPL(H) gyldig IR > 1000 timer som flyger på heli-

koptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med flere flygere som 

styrmann på VFR- og IFR-flyginger 

(c) 

ATPL(H) uten særskilte IR-

rettigheter 

> 1000 timer som flyger på heli-

koptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med flere flygere som 

styrmann på VFR-flyginger 

(d) 

CPL(H)/IR*  > 1000 timer som flyger på heli-

koptre med flere flygere 

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med flere flygere som 

styrmann 

(e) 

CPL(H)/IR > 1000 timer som PIC i kommersiell 

lufttransport etter at IR er oppnådd  

Kommersiell lufttransport på heli-

koptre med én flyger som PIC 

(f) 

ATPL(H) med eller uten 

særskilte IR-rettigheter, 

CPL(H)/IR, CPL(H)  

> 700 timer på andre helikoptre enn 

dem som er sertifisert i henhold til 

CS-27/29 eller tilsvarende, herunder 

200 timer i den rollen det søkes om 

godkjenning av, og 50 timer i den 

rollen i de siste 12 månedene 

Utøvelse av særskilte rettigheter på 

helikoptre i annen virksomhet enn 

kommersiell lufttransport  

(g) 

(*)  CPL(H)/IR-innehavere på helikoptre med flere flygere skal ha dokumentert kunnskap på ICAO ATPL(H)-nivå før 

godkjenning.» 

2) I avsnitt A «FORLENGELSE AV SERTIFIKATER», i nr. 6, skal bokstav b) lyde: 

«b) er direkte eller indirekte ansatt av en luftfartøyprodusent eller en luftfartsmyndighet.» 

3) I avsnitt A «FORLENGELSE AV SERTIFIKATER» skal nytt nr. 7 og 8 lyde: 

«7.  Uten at det berører bestemmelsene i numrene ovenfor, kan medlemsstatene for konkurranseflyginger eller oppvis-

ningsflyginger av begrenset varighet godta et sertifikat som er utstedt av en tredjestat, og som gjør det mulig for 

innehaveren å utøve særskilte rettigheter knyttet til et PPL, SPL eller BPL, forutsatt at 

a) arrangøren av konkurranse- eller oppvisningsflygingen før arrangementet framlegger for vedkommende 

myndighet tilstrekkelig bevis for hvordan arrangøren vil sørge for at flygeren gjør seg kjent med de relevante sik-

kerhetsopplysningene og håndterer eventuell risiko forbundet med flygingene, og 

b) søkeren innehar et relevant sertifikat og en legeattest og tilknyttede rettigheter eller kvalifikasjoner utstedt i 

samsvar med vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen.  
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8.  Uten at det berører bestemmelsene i numrene ovenfor, kan medlemsstatene godta et PPL, SPL eller BPL utstedt av en 

tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen for høyst 28 dager per kalenderår for særlige 

ikke-kommersielle oppgaver, forutsatt at søkeren 

a) innehar et relevant sertifikat og en legeattest og tilknyttede rettigheter eller kvalifikasjoner utstedt i samsvar med 

vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, og 

b) har fullført minst én akklimatiseringsflyging med en kvalifisert instruktør før de særlige oppgavene av begrenset 

varighet utføres.» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1178/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I ARA.GEN.305 skal ny bokstav ca) lyde: 

«ca)  Uten at det berører bokstav c), skal det anvendes en syklus for planlegging av tilsyn som ikke overstiger 48 måneder, 

for organisasjoner som bare gir opplæring for LAPL, PPL, SPL eller BPL og tilknyttede rettigheter og beviser. 

Syklusen for planlegging av tilsyn skal reduseres dersom det foreligger bevis for at innehaverorganisasjonens 

sikkerhetsnivå er blitt dårligere. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan forlenges til høyst 72 måneder dersom vedkommende myndighet har fastslått 

at i løpet av de foregående 48 måneder har  

1) organisasjonen dokumentert effektiv identifisering av farer for flysikkerheten og risikohåndtering i den forbin-

delse, slik det framgår av resultatene fra den årlige gjennomgåelsen i samsvar med ORA.GEN.200 bokstav c), 

2) organisasjonen løpende ført kontroll med alle endringer i samsvar med ORA.GEN.130, slik det framgår av 

resultatene fra den årlige gjennomgåelsen i samsvar med ORA.GEN.200 bokstav c), 

3) det ikke forekommet avvik på nivå 1, og  

4) alle korrigerende tiltak vært gjennomført innen den fristen som vedkommende myndighet har godkjent eller 

forlenget i henhold til ARA.GEN.350 bokstav d) nr. 2.» 

2) I ARA.FCL.200 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  Instruktørens sertifikatpåtegning. Før visse instruktører får særlig myndighet til å forlenge en klasserettighet for 

enmotorsfly med stempelmotor eller for TMG, skal vedkommende myndighet utarbeide hensiktsmessige fram-

gangsmåter.» 

3) Nytt ARA.MED.330 skal lyde: 

«ARA.MED.330 Særlige medisinske omstendigheter 

a) Når det er oppdaget ny medisinsk teknologi, nye legemidler eller nye framgangsmåter som kan berettige at søkere som 

ellers ikke oppfyller kravene, vurderes som skikket, kan det gjennomføres forskning for å samle bevis for at søkeren på 

en sikker måte kan utøve de særskilte rettighetene sertifikatet gir. 

b) For forskningsformål kan en vedkommende myndighet i samarbeid med minst én annen vedkommende myndighet 

utvikle og evaluere en medisinsk vurderingsprotokoll som grunnlag for at disse vedkommende myndigheter kan utstede 

et visst antall legeattester for flygere med hensiktsmessige begrensninger. 

c) Flymedisinske sentre og flyleger kan bare utstede legeattester på grunnlag av en forskningsprotokoll etter instruks fra 

vedkommende myndighet. 

d) Protokollen skal avtales mellom de berørte vedkommende myndigheter, og skal minst omfatte 

1) en risikovurdering, 

2) en litteraturgjennomgåelse og vurdering for å dokumentere at utstedelse av en legeattest på grunnlag av forsknings-

protokollen ikke innskrenker sikker utøvelse av de særskilte rettighetene sertifikatet gir, 

3) detaljerte kriterier for utvelgelse av flygere som opptas i protokollen, 

4) begrensningene som vil bli påtegnet legeattesten, 

5) framgangsmåtene for overvåking som de berørte vedkommende myndigheter skal gjennomføre, 

6) fastsettelse av sluttpunktet for oppsigelse av protokollen. 

e) Protokollen skal være i samsvar med relevante etiske prinsipper. 

f) For sertifikatinnehavere med legeattest utstedt på grunnlag av protokollen skal utøvelse av de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, begrenses til flyginger i luftfartøyer registrert i de medlemsstatene som deltar i forskningsprotokollen. 

Denne begrensningen skal angis i legeattesten. 
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g) Vedkommende myndigheter som deltar, skal 

1) framlegge for byrået 

i) forskningsprotokollen før gjennomføring, 

ii) opplysningene og kvalifikasjonene til det utpekte kontaktorganet for den enkelte vedkommende myndighet 

som deltar, 

iii) dokumenterte rapporter fra jevnlige effektivitetsvurderinger, 

2) til informasjon framlegge for de flymedisinske sentrene og flylegene innenfor sin jurisdiksjon opplysninger om 

protokollen før gjennomføring.» 

4) Tillegg I skal lyde: 

«Tillegg I 

Flygebesetningssertifikat 

Et flygebesetningssertifikat utstedt av en medlemsstat i samsvar med del-FCL skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Innhold. Feltets nummer skal alltid skrives ut i tilknytning til feltets overskrift. Felt I–XI er de «faste» feltene, og felt 

XII–XIV er «variable» felter som kan stå på en separat eller avtakbar del av hovedskjemaet. Det skal framgå tydelig at 

en separat eller avtakbar del er en del av sertifikatet. 

1) Faste felter: 

I) sertifikatutstedende stat, 

II) sertifikatbetegnelse, 

III) sertifikatets serienummer, som begynner med FNs landkode for den sertifikatutstedende staten og 

etterfølges av «FCL» og en kode bestående av tall og/eller bokstaver med arabiske tall og latinske 

bokstaver, 

IV) innehavers navn (med latinske bokstaver, selv om det benyttes et annet alfabet i det eller de nasjonale 

språk), 

IVa) fødselsdato, 

V) innehavers adresse, 

VI) innehavers nasjonalitet, 

VII) innehavers underskrift, 

VIII) vedkommende myndighet, og om nødvendig vilkår for sertifikatutstedelsen, 

IX) bekreftelse på gyldighet og tillatelse til å utøve de særskilte rettighetene, 

X) sertifikatutstedende tjenestemanns underskrift og utstedelsesdato og 

XI) vedkommende myndighets segl eller stempel. 

2) Variable felter: 

XII) rettigheter og beviser: klasse, type, instruktørbeviser osv., med utløpsdato. Særskilte rettigheter til 

radiotelefoni (R/T) kan oppføres på sertifikatskjemaet eller i et eget bevis, 

XIII) merknader: dvs. særlige påtegninger om begrensninger, og påtegninger om særskilte rettigheter, herunder 

påtegninger om språkferdigheter, rettigheter for luftfartøyer i vedlegg II når de brukes til kommersiell 

lufttransport, og 

XIV) eventuelle andre opplysninger som kreves av vedkommende myndighet (f.eks. fødested/hjemsted). 

b) Materiale. Papiret eller annet materiale som benyttes, skal være av en slik art at eventuell endring eller sletting ikke er 

mulig eller er lett å se. Alle tilføyelser eller slettinger i skjemaet skal være klart og tydelig bekreftet av vedkommende 

myndighet. 

c) Språk. Sertifikatene skal utferdiges på ett eller flere nasjonale språk og på engelsk, samt på andre språk som 

vedkommende myndighet anser som hensiktsmessig. 
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Forside 

Vedkommende myndighets navn og logo 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av ved-

kommende myndighet)  

DEN EUROPEISKE UNION 

(bare engelsk) 

FLYGEBESETNINGSSERTIFIKAT 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av ved-

kommende myndighet) 

Utstedt i samsvar med del-FCL 

Dette sertifikatet er i samsvar med ICAOs standarder, 

med unntak av særskilte LAPL- og EIR-rettigheter 

(engelsk og eventuelle andre språk fastsatt av ved-

kommende myndighet) 

EASA-skjema 141 utgave 2 

 Krav 

«Den europeiske union» slettes for stater som ikke er 

medlem av EU  

Sidestørrelsen skal være en åttedels A4 
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Side 2 

I Utstedende stat  Krav 

III Sertifikatnummer  Sertifikatets serienummer begynner alltid med FNs 

landkode for den sertifikatutstedende staten, etterfulgt av 

«.FCL.» . 

IV Innehavers fornavn og etternavn   

IVa Fødselsdato (se veiledning)   Standardisert datoformat skal benyttes, dd/mm/åååå 

skrevet fullt ut.  

XIV Fødested   

V Innehavers adresse: 

Gateadresse, sted, område, postnummer 

  

VI Nasjonalitet   

VII Innehavers underskrift   

VIII Utstedende vedkommende myndighet 

F.eks. Dette CPL(A) er utstedt på grunnlag av et 

ATPL utstedt av … (tredjestat) ……. 

  

X Utstedende tjenestemanns underskrift og dato   

XI Utstedende vedkommende myndighets segl 

eller stempel 
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Side 3 

II Sertifikatbetegnelse, dato for førstegangs-

utstedelse og landkode 

 Det benyttes forkortelser som følger del FCL (f.eks. 

PPL(H), ATPL(A), osv.). 

Standardisert datoformat skal benyttes, dd/mm/åååå 

skrevet fullt ut.  

IX Gyldighet: De særskilte rettighetene knyttet til 

sertifikatet skal utøves bare dersom innehaveren 

har gyldig legeattest for utøvelse av den aktuelle 

særskilte rettigheten. 

Innehaveren skal ha med seg et dokument med 

foto slik at vedkommende kan identifiseres. 

 

Dette dokumentet er ikke nærmere spesifisert, men et 

pass vil være tilstrekkelig når innehaveren befinner seg 

utenfor den sertifikatutstedende staten. 

XII Særskilte rettigheter knytt til radiotelefoni: 

Innehaveren av dette sertifikat har vist seg 

kompetent til å bruke R/T-utstyr om bord i et 

luftfartøy på ...................... (angi språk). 

  

XIII Merknader:  

Språkferdigheter:  

(språk/nivå/gyldighetsdato) 

 Alle andre opplysninger som kreves i forbindelse med 

sertifisering, samt særskilte rettigheter fastsatt av ICAO 

eller i EF- eller EU-direktiver/forordninger, føres inn her. 

Påtegning(er) om språkferdighet, nivå og gyldighetsdato 

skal føres opp. 

For LAPL: LAPL ikke utstedt i samsvar med ICAOs 

standarder 

Ytterligere sider – Krav 

Side 1, 2 og 3 i sertifikatet skal være i samsvar med det formatet som er fastsatt i modellen i dette punktet. Vedkommende 

myndighet skal sette inn ytterligere, tilpassede sider med tabeller som skal inneholde minst følgende opplysninger: 

— rettigheter, beviser, påtegninger og særskilte rettigheter,  

— utløpsdatoer for rettighetene og for de særskilte rettighetene knyttet til instruktør- og kontrollørbevisene,  

— datoer for prøver eller kontroller,  

— merknader og begrensninger (driftsmessige begrensninger),  

— felter for kontrollørens og/eller instruktørens bevisnummer og underskrift, etter hva som er relevant,  

— forkortelser. 

Disse ytterligere sidene er tiltenkt vedkommende myndighet eller særlig bemyndigede instruktører eller kontrollører.  

Førstegangsutstedelse av rettigheter eller beviser skal alltid føres inn av vedkommende myndighet. Forlengelse eller 

fornyelse av rettigheter eller beviser kan føres inn av vedkommende myndighet eller av instruktører eller kontrollanter med 

særlig tillatelse. 

Driftsmessige begrensninger skal føres under «merknader og begrensninger», rett overfor den begrensede særskilte 

rettigheten, f.eks. IR-ferdighetsprøve avlagt med styrmann, særskilte instruktørrettigheter begrenset til én type luftfartøy. 

Vedkommende myndighet kan fjerne rettigheter som ikke er blitt forlenget, fra sertifikatet.» 

5) I tillegg II skal felt 9 i instruksene for EASAs standardformat for kabinbesetningsattester lyde: 

«Felt 9: Dersom det er vedkommende myndighet som utsteder attesten, skal ordene «vedkommende myndighet» og offisielt 

segl, stempel eller logo påføres. Bare i dette tilfellet kan vedkommende myndighet bestemme om dens offisielle segl, 

stempel eller logo også skal påføres under felt 8.» 
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VEDLEGG V 

I vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1178/2011 ORA.GEN.200 skal ny bokstav c) lyde:  

«c)  Uten at det berører bokstav a), kan organisasjoner som bare gir opplæring for LAPL, PPL, SPL eller BPL og tilknyttede 

rettigheter eller beviser, oppfylle kravene om håndtering av sikkerhetsrisiko og samsvarskontroll fastsatt i bokstav a) nr. 3 

og 6, ved en gjennomgåelse i organisasjonen, som skal utføres minst én gang hvert kalenderår. Organisasjonen skal uten 

unødig opphold underrette vedkommende myndighet om resultatene av denne gjennomgåelsen.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 139/2014 

av 12. februar 2014 

om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), endret ved forordning 

(EF) nr. 1108/2009(2), særlig artikkel 8a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Målet med forordning (EF) nr. 216/2008 er å opprette 

og opprettholde et høyt ensartet sikkerhetsnivå for sivil 

luftfart i Europa. 

2) Gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 gjør 

det nødvendig å fastsette nærmere gjennomførings-

regler, særlig med hensyn til regulering av sikkerheten 

på flyplasser, med sikte på å opprettholde et høyt 

ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen 

samtidig som det arbeides for å nå målet om en generell 

bedring av sikkerheten på flyplassene. 

3) Den krever at Kommisjonen senest 31. desember 2013 

vedtar de nødvendige gjennomføringsreglene for fast-

settelse av vilkårene for utforming og sikker drift av 

flyplasser som nevnt i artikkel 8a nr. 5. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2015 av  

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 69 av 15.12.2016, s. 64. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 51. 

4) For å sikre en smidig overgang og et høyt sikkerhets-

nivå for sivil luftfart i Unionen bør gjennomførings-

reglene gjenspeile det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og beste praksis på området flyplasser, ta 

hensyn til Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfarts (heretter kalt «ICAO») gjeldende standarder og 

anbefalte praksis og dermed respektere ICAOs gjel-

dende klassifisering i hele regelsystemet, den erfaring 

fra flyplassdrift verden over samt vitenskapelig og 

teknisk utvikling på området flyplasser, stå i forhold til 

flyplassens størrelse, trafikk, kategori og kompleksitet 

samt til arten og omfanget av de operasjoner som finner 

sted der, legge til rette for den fleksibilitet som er 

nødvendig for tilpasset bruk, og ta hensyn til tilfeller der 

flyplassens infrastruktur ble bygget ut før denne 

forordning trer i kraft, i samsvar med de ulike kravene i 

medlemsstatenes nasjonale lovgivning. 

5) Flyplassindustrien og medlemsstatenes myndigheter må 

få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereglene 

og kontrollere at sertifikater utstedt før denne forordning 

trer i kraft, fortsatt er gyldige. 

6) For å sikre ensartethet i anvendelsen av felles krav er 

det avgjørende at vedkommende myndigheter og, der 

det er relevant, Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(«Byrået») følger felles framgangsmåter for å vurdere 

hvorvidt disse kravene blir oppfylt. Byrået bør utarbeide 

akseptable samsvarskriterier og veiledningsmateriale for 

å fremme nødvendig ensartethet i regelverket. De felles 

kravene bør sikre identiske prosesser hos vedkommende 

myndigheter på de ulike luftfartsområdene. De bør 

imidlertid ikke hindre at det brukes litt andre prosesser 

dersom og når det er nødvendig eller fordelaktig, for 

eksempel i forbindelse med separate tilsynsorganer for 

flyplasser og luftfartsoperasjoner. Sikkerhetsmålet for 

disse kravene bør ikke påvirkes av hvordan de ulike 

tekniske bestemmelsene oppfylles.  

2020/EØS/18/46 
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7) Når det gjelder håndtering av hindre i flyplassens omgi-

velser samt annen virksomhet som finner sted utenfor 

flyplassens område, kan hver enkelt medlemsstat utpeke 

forskjellige myndigheter og andre organer med ansvar 

for overvåking, vurdering og begrensning av risiko. 

Formålet med denne forordning er ikke å endre den 

nåværende fordelingen av oppgaver i den enkelte 

medlemsstat. Hver medlemsstat skal imidlertid sikre en 

hensiktsmessig fordeling av myndighetsområdene med 

hensyn til beskyttelse av flyplassers omgivelser samt 

overvåking og begrensning av risiko som forårsakes av 

mennesker. Det bør derfor sikres at de myndigheter som 

er tillagt ansvar for å beskytte flyplassenes omgivelser, 

har tilstrekkelig myndighet til å oppfylle sine 

forpliktelser. 

8) Underavsnitt B i vedlegg IV (del ADR.OPS) fastsetter 

bestemte tjenester som bør ytes på en flyplass. I noen 

tilfeller ytes disse tjenestene ikke direkte av flyplass-

operatøren, men av en annen organisasjon eller et statlig 

organ eller en kombinasjon av disse. I slike tilfeller skal 

flyplassoperatøren, som har ansvar for driften av 

flyplassen, ha avtaler om og grensesnitt til disse 

organisasjonene eller organene for å sikre at tjenestene 

ytes i samsvar med kravene angitt i vedlegg IV. Når 

slike avtaler og grensesnitt er på plass, bør flyplass-

operatøren anses å ha ivaretatt sitt ansvar og bør ikke 

anses å være direkte ansvarlig for eventuell manglende 

overholdelse av et annet organ som deltar i avtalen, 

under forutsetning av at alle gjeldende krav og 

forpliktelser fastsatt i denne forordning som er relevante 

for dens ansvar i henhold til ordningen, er oppfylt. 

9) Forordning (EF) nr. 216/2008 gjelder bare flyplass-

ertifikater som vedkommende myndigheter skal utstede 

i den utstrekning det gjelder sikkerhetsaspekter. Ikke-

sikkerhetsrelaterte aspekter av eksisterende nasjonale 

sertifikater for flyplasser berøres derfor ikke. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på utta-

lelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forord-

ning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter nærmere regler for 

a)  vilkårene for fastsettelse av og underretning til søkeren om 

sertifiseringsgrunnlaget som gjelder for en flyplass i 

henhold til vedlegg II og III, 

b)  vilkårene for utstedelse, opprettholdelse, endring, begrens-

ning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av sertifi-

kater for flyplasser og sertifikater for organisasjoner som 

har ansvar for driften av flyplasser, herunder driftsbe-

grensninger knyttet til flyplassens særlige utforming i 

henhold til vedlegg II og III, 

c)  vilkårene for drift av en flyplass i samsvar med de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Va og eventuelt i 

vedlegg Vb til forordning (EF) nr. 216/2008 i henhold til 

vedlegg IV, 

d)  det ansvar som påhviler sertifikatinnehavere i henhold til 

vedlegg III, 

e)  vilkårene for godkjenning og konvertering av eksisterende 

flyplassertifikater utstedt av medlemsstatene, 

f)  vilkårene for en beslutning om ikke å tillate unntakene 

nevnt i artikkel 4 nr. 3b i forordning (EF) nr. 216/2008, 

herunder kriterier for fraktflyplasser, melding om unntatte 

flyplasser og gjennomgåelse av unntak som er gitt, 

g)  vilkårene for drift som skal forbys, begrenses eller 

underlegges visse vilkår av sikkerhetshensyn i henhold til 

vedlegg III, 

h)  visse vilkår og framgangsmåter for erklæringen fra og 

tilsynet med ytere av oppstillingsplattformtjenester som 

nevnt i artikkel 8a nr. 2 bokstav e) i forordning (EF)  

nr. 216/2008 i henhold til vedlegg II og III. 

2.  Vedkommende myndigheter som deltar i sertifiseringen 

av og tilsynet med flyplasser, flyplassoperatører og ytere av 

oppstillingsplattformtjenester, skal oppfylle kravene fastsatt i 

vedlegg II. 

3.  Flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtje-

nester skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III.  



Nr. 18/776 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.3.2020 

 

4.  Flyplassoperatører skal oppfylle kravene fastsatt i  

vedlegg IV. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «flyplass» et definert område (herunder bygninger, anlegg 

og utstyr) på land eller vann eller på en fast konstruksjon, 

en fast konstruksjon offshore eller en flytende konstruk-

sjon som skal brukes helt eller delvis til luftfartøyers 

ankomst, avgang og bevegelser på bakken, 

2) «fly» et motordrevet luftfartøy som er tyngre enn luft, og 

som under flyging får sin løftekraft hovedsakelig fra 

aerodynamiske reaksjoner på flater som under gitte 

flygevilkår forblir faste, 

3) «luftfartøy» en maskin som kan bæres opp i atmosfæren 

av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

4) «oppstillingsplattform» et bestemt område beregnet på 

luftfartøyer som tar om bord eller setter av passasjerer, 

laster eller losser post eller last, påfyller drivstoff, parkerer 

eller vedlikeholdes, 

5) «oppstillingsplattformtjeneste» en tjeneste som ytes for å 

styre luftfartøyers og kjøretøyers aktiviteter og bevegelser 

på en oppstillingsplattform, 

6) «tilsyn» en systematisk, uavhengig og dokumentert fram-

gangsmåte for innhenting og objektiv vurdering for å 

fastslå i hvilken utstrekning kravene oppfylles, 

7) «sertifiseringsspesifikasjoner» tekniske standarder vedtatt 

av Byrået som angir metoder for å vise samsvar med 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler, og som en organisasjon kan bruke til sertifisering, 

8) «vedkommende myndighet» en myndighet utpekt av hver 

medlemsstat med nødvendig fullmakt til og ansvar for å 

sertifisere og føre tilsyn med flyplasser, samt personell og 

organisasjoner som deltar i slik virksomhet,  

9) «løpende tilsyn» de oppgaver som vedkommende 

myndighet til enhver tid utfører i gjennomføringen av 

tilsynsprogrammet for å kontrollere at vilkårene for 

sertifikatets utstedelse er oppfylt på ethvert tidspunkt 

under sertifikatets gyldighetstid, 

10) «godkjennings- og tiltaksdokument for avvik (DAAD)» et 

dokument som er utarbeidet av vedkommende myndighet 

for å sammenstille dokumentasjon for å begrunne god-

kjenning av avvik fra sertifiseringsspesifikasjonene utstedt 

av Byrået, 

11) «inspeksjon» en uavhengig vurdering ved observasjon og 

bedømmelse, om nødvendig ledsaget av måling, prøving 

eller vurdering for å kontrollere at gjeldende krav 

oppfylles, 

12) «flybevegelse» enten en start eller landing, 

13) «hinder» alle faste (midlertidige eller permanente) og 

bevegelige gjenstander eller deler av slike, som 

– befinner seg på et område beregnet for bevegelse av 

luftfartøyer på bakken, eller 

– strekker seg utover en definert overflate som har som 

formål å beskytte luftfartøyer under flyging, eller 

– befinner seg utenfor disse definerte overflatene og som 

anses å utgjøre en fare for lufttrafikken, 

14) «hinderbegrensende plan» et plan som definerer grensene 

for hvor høyt gjenstander kan stikke opp i luftrommet, 

15) «hinderfritt område» et område bestemt for hellingsindi-

katorsystemet ved visuell landing over hvilket ingen 

gjenstander eller forlengelser av eksisterende gjenstander 

skal være tillatt med mindre vedkommende myndighet 

anser at den nye gjenstanden eller forlengelsen vil være 

skjermet av en eksisterende ubevegelig gjenstand. 

Artikkel 3 

Tilsyn med flyplasser 

1.  Medlemsstatene skal utpeke ett eller flere organer som 

vedkommende myndighet(er) i medlemsstaten med de nød-

vendige fullmakter til og ansvar for å sertifisere og føre tilsyn 

med flyplasser, også personell og organisasjoner som deltar i 

slik virksomhet. 

2.  Vedkommende myndighet skal være uavhengig av 

flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtjenester. 

Denne uavhengigheten skal oppnås gjennom atskillelse, minst 

på funksjonsnivå, mellom vedkommende myndighet og disse 

flyplassoperatørene og yterne av oppstillingsplattformtjenester. 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

utøver sin myndighet upartisk og med innsynsmulighet.  
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3.  Dersom en medlemsstat utpeker mer enn ett organ som 

vedkommende myndighet, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  hver vedkommende myndighet skal ha ansvar for særlig 

definerte oppgaver og et bestemt geografisk område, og 

b)  disse myndighetene skal samordne for å sikre effektivt 

tilsyn med alle flyplasser og flyplassoperatører samt ytere 

av oppstillingsplattformtjenester. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet(er) 

har den kunnskap og de ressurser som er nødvendige for å 

oppfylle kravene til dem i henhold til denne forordning. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at personell fra vedkommende 

myndighet(er) ikke utøver tilsynsvirksomhet når det avdekkes 

at dette direkte eller indirekte kan føre til en interessekonflikt, 

særlig når det gjelder familiære eller finansielle forhold. 

6.  Personell som er godkjent av vedkommende myndighet til 

å utføre sertifiserings- eller tilsynsoppgaver, skal ha fullmakt til 

å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  undersøke dokumentasjon, data, framgangsmåter og alt 

annet materiale som er relevant for utførelsen av sertifise-

rings- og/eller tilsynsoppgaven, 

b)  ta kopier av hele eller deler av slike registre, data, 

framgangsmåter og annet materiale, 

c)  be om en muntlig forklaring på stedet, 

d)  ha adgang til flyplasser, relevante lokaler, operasjonssteder 

eller andre relevante områder og transportmidler, 

e)  utføre tilsyn, undersøkelser, prøvinger, øvelser, vurderinger 

og inspeksjoner, 

f)  treffe eller innlede tvangstiltak ved behov. 

7.  Oppgavene i nr. 6 skal utføres i samsvar med den 

nasjonale lovgivningen i medlemsstatene. 

Artikkel 4 

Opplysninger til Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

Innen tre måneder etter denne forordning har trådt i kraft, skal 

medlemsstatene underrette Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(heretter kalt «Byrået») om flyplassenes navn, beliggenhet, 

ICAO-kode og flyplassoperatørenes navn og antallet passasjer- 

og fraktbevegelser for flyplassene som omfattes av bestemmel-

sene i forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning. 

Artikkel 5 

Unntak 

1.  Medlemsstatene skal underrette Byrået om sin beslutning 

om å gi et unntak i samsvar med artikkel 4 nr. 3b i forordning 

(EF) nr. 216/2008, innen en måned etter at beslutningen er 

truffet. Opplysningene som overføres til Byrået, skal inneholde 

listen over berørte flyplasser, navn på flyplassoperatør og antall 

passasjer- og fraktbevegelser for flyplassen for det aktuelle året. 

2.  Medlemsstaten skal årlig undersøke trafikktallene for en 

unntatt flyplass. Dersom trafikktallene ved flyplassen over-

skrider tallene angitt i artikkel 4 nr. 3b i forordning (EF)  

nr. 216/2008 hvert år de siste tre årene, skal medlemsstaten 

underrette Byrået og trekke tilbake unntaket. 

3.  Kommisjonen kan til enhver tid beslutte ikke å gi unntak i 

følgende tilfeller: 

a)  de generelle sikkerhetsmålene i forordning (EF) nr. 216/2008 

er ikke oppfylt, 

b)  de relevante trafikktallene for passasjer- og fraktbevegelser 

er overskredet hvert av de siste tre årene, 

c)  dersom unntaket ikke er i samsvar med annet relevant  

EU-regelverk. 

4.  Dersom Kommisjonen har besluttet at unntak ikke er 

tillatt, skal den berørte medlemsstat trekke tilbake unntaket. 

Artikkel 6 

Konvertering av sertifikater 

1.  Sertifikater som vedkommende myndighet har utstedt før 

31. desember 2014 på grunnlag av nasjonal lovgivning, skal 

fortsatt være gyldige inntil de utstedes i samsvar med denne 

artikkel eller, dersom ingen slike sertifikater utstedes, til og 

med 31. desember 2017. 

2.  Før utløpet av perioden angitt i nr. 1 skal vedkommende 

myndighet utstede sertifikater for de berørte flyplassene og 

flyplassoperatørene dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  sertifiseringsgrunnlaget nevnt i vedlegg II er fastsatt ved 

bruk av sertifiseringsspesifikasjonene utstedt av Byrået, 

herunder tilfeller av tilsvarende sikkerhetsnivå og særlige 

vilkår som er angitt og dokumentert, 

b)  sertifikatinnehaveren har påvist samsvar med sertifise-

ringsspesifikasjonene som skiller seg fra de nasjonale 

kravene som ligger til grunn for utstedelsen av det 

eksisterende sertifikatet,  
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c)  sertifikatinnehaveren har påvist samsvar med de kravene i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler 

som gjelder for innehaverens organisasjon og drift og som 

skiller seg fra de nasjonale kravene som ligger til grunn for 

utstedelsen av det eksisterende sertifikatet. 

3.  Som unntak fra nr. 2 bokstav b) kan vedkommende 

myndighet beslutte å frafalle kravet om påvisning av samsvar 

dersom den anser at det ville innebære en for stor eller 

uforholdsmessig stor innsats. 

4.  Vedkommende myndighet skal i minst fem år oppbevare 

dokumentene som gjelder framgangsmåten for konvertering av 

sertifikater. 

Artikkel 7 

Avvik fra sertifiseringsspesifikasjonene 

1.  Vedkommende myndighet kan fram til 31. desember 2024 

godta søknader om sertifikat som inneholder avvik fra sertifise-

ringsspesifikasjonene utstedt av Byrået, dersom følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  avvikene oppfyller ikke kravene om tilsvarende sikkerhets-

nivå i henhold til ADR.AR.C.020 eller kravene til særlige 

vilkår i henhold til ADR.AR.C.025 i vedlegg II til denne 

forordning, 

b)  avvikene eksisterte før denne forordning trådte i kraft, 

c)  avvikene oppfyller de grunnleggende kravene i vedlegg Va 

til forordning (EF) nr. 216/2008, ved behov supplert med 

risikoreduserende og korrigerende tiltak, 

d)  en underbyggende sikkerhetsvurdering er gjennomført for 

hvert avvik. 

2.  Vedkommende myndighet skal sammenstille dokumenta-

sjonen som viser at vilkårene nevnt i nr. 1 i et godkjennings- og 

tiltaksdokument for avvik (DAAD), er oppfylt. DAAD skal 

vedlegges sertifikatet. Vedkommende myndighet skal angi 

gyldighetsperioden for DAAD. 

3.  Flyplassoperatøren og vedkommende myndighet skal 

kontrollere at vilkårene nevnt i nr. 1 fortsatt er oppfylt. Dersom 

det ikke er tilfellet, skal DAAD endres, midlertidig oppheves 

eller trekkes tilbake 

Artikkel 8 

Sikring av flyplassens omgivelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at samråd gjennomføres med 

hensyn til sikkerhetskonsekvenser av forslag om bygging av 

konstruksjoner innenfor grensene for hinderbegrensende plan 

og hinderfrie områder samt andre områder i tilknytning til 

flyplassen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at samråd gjennomføres med 

hensyn til sikkerhetskonsekvenser av forslag om bygging av 

konstruksjoner utenfor grensene for hinderbegrensende plan og 

hinderfrie områder samt andre områder i tilknytning til 

flyplassen og som overskrider høyden fastsatt av medlems-

statene. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at sikringen av flyplasser 

som ligger nær nasjonale grenser, samordnes med andre 

medlemsstater. 

Artikkel 9 

Overvåking av flyplassens omgivelser 

Medlemsstatene skal sikre at samråd gjennomføres med hensyn 

til menneskers virksomhet og arealbruk, for eksempel når det 

gjelder  

a) a ll utvikling eller endring i arealbruken i flyplassområdet, 

b)  all utvikling som kan forårsake hinderframkalt turbulens, 

som kan være farlig for luftfartøyoperasjoner, 

c)  bruk av farlige, forvirrende eller villedende lys, 

d)  bruk av svært reflekterende overflater som kan forårsake 

blending, 

e)  opprettelse av områder som kan fremme utviklingen av en 

viltlevende dyrebestand som kan være til fare for luftfartøy-

operasjoner, 

f)  kilder til usynlig stråling eller forekomst av bevegelige eller 

faste gjenstander som kan forstyrre eller virke negativt inn 

på ytelsen til luftfartøyers kommunikasjons-, navigasjons- 

og overvåkingssystemer. 

Artikkel 10 

Håndtering av risikoer i forbindelse med viltlevende 

dyrebestander 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at faren for sammenstøt 

med dyr vurderes gjennom å 

a)  opprette en nasjonal framgangsmåte for registrering og 

rapportering av sammenstøt mellom dyr og luftfartøyer, 

b)  samle inn opplysninger fra luftfartøyoperatører, flyplas-

spersonell og andre kilder om forekomst av viltlevende 

dyrebestander som kan utgjøre en potensiell fare for 

luftfartøyoperasjoner, og 

c)  en løpende evaluering av faren for sammenstøt med dyr 

som foretas av vedkommende personell.  



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/779 

 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at rapporter om sammen-

støt med dyr samles inn og sendes til ICAO med henblikk på 

innlegging i ICAOs database for sammenstøt med fugler (Bird 

Strike Information System (IBIS)). 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Vedkommende myndigheter som deltar i sertifiseringen 

av og tilsynet med flyplasser, flyplassoperatører og ytere av 

oppstillingsplattformtjenester, skal oppfylle kravene fastsatt i 

vedlegg II til denne forordning før 31. desember 2017. 

3.  Vedlegg III og IV får anvendelse på flyplasser som er 

sertifisert i samsvar med artikkel 6 fra datoen for utstedelse av 

sertifikatet. 

4.  Flyplasser hvis framgangsmåte for sertifisering ble 

innledet før 31. desember 2014, men som ikke har fått utstedt et 

sertifikat før denne datoen, skal bare få utstedt et sertifikat når 

de oppfyller kravene i denne forordning. 

5.  ADR.AR.C.050 og ADR.OR.B.060 i vedlegg II og III til 

denne forordning får anvendelse fra den datoen gjennomfø-

ringsreglene for yting av oppstillingsplattformtjenester trår i 

kraft. ADR.AR.A.015 i vedlegg II og punkt ADR.OR.A.015 i 

vedlegg III får anvendelse for ytere av oppstillingsplattform-

tjenester fra den datoen gjennomføringsreglene for yting av 

oppstillingsplattformtjenester trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

Definisjoner av termer som brukes i vedlegg II–IV 

I denne forordning menes med 

1) «akseptable samsvarskriterier (AMC)» ikke-bindende standarder vedtatt av Byrået for å illustrere kriterier for å 

oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

2) «tilgjengelig akselerasjon-stopp-distanse (ASDA)» lengden av tilgjengelig startrullebane pluss lengden av 

stoppbanen, dersom disse er angitt, 

3) «tårnkontrolltjeneste» flygekontrolltjeneste (ATC) for flyplasstrafikk, 

4) «flyplassutstyr» utstyr, apparater, tilbehør, programvare og tilleggsutstyr som brukes eller er beregnet på å brukes 

for å bidra til driften av luftfartøyer på en flyplass, 

5) «luftfartsdata» en framstilling av luftfartsrelaterte fakta, begreper eller instrukser på en formalisert måte som 

egner seg for kommunikasjon, tolkning eller behandling, 

6) «luftfartsinformasjonstjeneste» en tjeneste som er opprettet innenfor det fastsatte dekningsområdet, som har 

ansvar for å levere den luftfartsinformasjonen og de dataene som kreves for sikkerhet, regelmessighet og 

effektivitet i luftfarten, 

7) «flysikringstjenester» lufttrafikk-, kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester, flyværtjenester og 

luftfartsinformasjonstjenester, 

8) «lufttrafikktjenester» de ulike flygeinformasjonstjenester, alarmtjenester, rådgivende lufttrafikktjenester og flyge-

kontrolltjenester (områdekontroll-, innflygingskontroll- og tårnkontrolltjenester), 

9) «flygekontrolltjeneste (ATC)» en tjeneste som gis for å 

1.  forebygge kollisjoner 

– mellom luftfartøyer og 

– mellom luftfartøyer og hindre i manøvreringsområdet, og 

2.  sikre og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken, 

10) «oppstillingsplass» et bestemt område på en oppstillingsplattform som er beregnet på oppstilling av luftfartøyer, 

11) «taksebane til oppstillingsplass» del av oppstillingsplattform som er definert som taksebane, og som bare er 

beregnet på adgang til oppstillingsplassene, 

12) «alternative samsvarskriterier» kriterier som kan brukes som alternativ til eksisterende akseptable sam-

svarskriterier, eller som fastsetter nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler som Byrået ikke har vedtatt tilhørende akseptable samsvarskriterier for, 

13) «alarmtjeneste» en tjeneste som har til oppgave å underrette relevante organisasjoner om luftfartøyer som trenger 

søke- og redningstjeneste, og bistå disse organisasjonene om nødvendig, 

14) «taksebane på oppstillingsplattform» del av et taksebanesystem som ligger på en oppstillingsplattform beregnet på 

å muliggjøre taksing over oppstillingsplattformen, 

15) «hinderfritt stigeområde» et definert rektangulært område på bakken eller på vann som er under vedkommende 

organs kontroll, valgt eller tilrettelagt som et egnet område over hvilket et fly kan foreta en del av sin begynnende 

stigning til en angitt høyde,  
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16) «farlig gods» gjenstander eller stoffer som kan utgjøre en fare for helse, sikkerhet, eiendom eller miljø, og som er 

oppført på listen over farlig gods i de tekniske forskriftene eller klassifisert i samsvar med nevnte tekniske 

forskrifter, 

17) «datakvalitet» graden eller nivået av sikkerhet for at de leverte dataene oppfyller databrukerens krav med hensyn 

til nøyaktighet, oppløsning og integritet, 

18) «kunngjorte banelengder» 

– «tilgjengelig startrullebane (TORA)», 

– «tilgjengelig startdistanse (TODA)» 

– «tilgjengelig akselerasjon-stopp-distanse (ASDA)», 

– «tilgjengelig landingsdistanse (LDA)», 

19) «flygeinformasjonstjeneste» en tjeneste som har som formål å gi råd og informasjon som fremmer sikker og 

effektiv gjennomføring av flygingene, 

20) «prinsipper om menneskelige faktorer» prinsipper som gjelder flykonstruksjon, sertifisering, opplæring, drift og 

vedlikehold, og som tar sikte på et trygt grensesnitt mellom mennesket og de andre leddene i systemet ved at det 

tas behørig hensyn til menneskets yteevne, 

21) «menneskets yteevne» de menneskelige evner og begrensninger som påvirker sikkerheten og effektiviteten i 

forbindelse med luftfartsoperasjoner, 

22) «instrumentrullebane» en av følgende typer av rullebaner beregnet på luftfartøyer som bruker instrumentinn-

flygingsprosedyrer: 

1. «ikke-presisjonsrullebane» en instrumentrullebane med visuelle hjelpemidler og et ikke-visuelt hjelpemiddel 

som minst gir tilstrekkelig retningsveiledning for direkte innflyging, 

2. «rullebane for kategori I-presisjonsinnflyging» en instrumentrullebane med ikke-visuelle hjelpemidler og 

visuelle hjelpemidler beregnet på innflyginger med en beslutningshøyde (DH) på minst 60 m (200 fot) og en 

sikt på minst 800 m eller en rullebanesikt (RVR) på minst 550 m, 

3. «rullebane for kategori II-presisjonsinnflyging» en instrumentrullebane med ikke-visuelle hjelpemidler og 

visuelle hjelpemidler beregnet på innflyginger med en beslutningshøyde (DH) på høyst 60 m (200 fot), men 

minst 30 m (100 fot), og en rullebanesikt (RVR) på minst 300 m, 

4. «rullebane for kategori III-presisjonsinnflyging» en instrumentrullebane med ikke-visuelle hjelpemidler og 

visuelle hjelpemidler inn til rullebanen og langs rullebanekanten som er 

A.  beregnet på innflyginger med en beslutningshøyde (DH) på høyst 30 m (100 fot), eller ingen beslutnings-

høyde, og en rullebanesikt (RVR) på minst 175 m, eller  

B.  beregnet på innflyginger med en beslutningshøyde (DH) på høyst 15 m (50 fot), eller ingen beslutnings-

høyde, og en rullebanesikt (RVR) på høyst 175 m, men minst 50 m, eller 

C.  beregnet på innflyginger uten beslutningshøyde (DH) og uten noen begrensninger med hensyn til 

rullebanesikt (RVR), 

23) «integritet» en grad av sikkerhet for at luftfartsdataene og deres verdier ikke er gått tapt eller endret siden dataene 

ble opprettet eller en godkjent endring ble gjennomført, 

24) «tilgjengelig landingsdistanse (LDA)» den lengden av rullebanen som er oppgitt å være tilgjengelig, og som er 

egnet til utrulling for et fly som lander,  
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25) «prosedyrer ved dårlig sikt (LVP)» prosedyrer som anvendes ved en flyplass for å ivareta sikre operasjoner ved 

innflyginger etter lavere standardvilkår enn kategori I, etter andre standardvilkår enn kategori II, etter kategori II 

og III og ved starter i dårlig sikt, 

26) «start i dårlig sikt (LVTO)» start med en rullebanesikt (RVR) på under 400 meter, men ikke under 75 meter, 

27) «operasjon etter lavere standardvilkår enn kategori 1» en kategori I-instrumentinnflyging og -landing ved bruk av 

kategori I-beslutningshøyde (DH), med en lavere rullebanesikt (RVR) enn det som normalt forbindes med 

gjeldende beslutningshøyde (DH), men ikke lavere enn 400 m, 

28) «manøvreringsområde» den delen av en flyplass som benyttes til luftfartøyers start, landing og taksing, bortsett fra 

oppstillingsplattformer, 

29) «flyværtjenester» anlegg og tjenester som forsyner luftfartøyer med værmeldinger, værrapporter og værobserva-

sjoner samt alle andre former for meteorologiske opplysninger og data som statene leverer for luftfartsformål, 

30) «markør» en gjenstand som vises over bakkenivå for å merke et hinder eller avgrense en grense, 

31) «merking» et symbol eller gruppe symboler som vises på bakken på ferdselsområdet for å formidle luftfarts-

informasjon, 

32) «ferdselsområde» den delen av en flyplass som benyttes til luftfartøyers start, landing og taksing, og som består av 

manøvreringsområdet og oppstillingsplattformer, 

33) «navigasjonstjenester» de anlegg og tjenester som forsyner luftfartøyer med opplysninger om posisjon og tid, 

34) «ikke-instrumentrullebane» en rullebane beregnet på luftfartøyer som bruker visuelle innflygingsprosedyrer, 

35) «operasjon etter andre standardvilkår enn kategori II» en presisjonsinstrumentinnflyging og -landing ved bruk av 

ILS eller MLS der noen eller ingen av elementene i lysanlegget for kategori II-presisjonsinnflyging er tilgjengelig, 

med 

– en beslutningshøyde (DH) under 200 fot, men ikke under 100 fot, og 

– en rullebanesikt (RVR) på minst 350 meter, 

36) «syklus for planlegging av til» et tidsrom der fortsatt samsvar med kravene verifiseres, 

37) «taksebane for hurtig avkjøring» taksebane forbundet i spiss vinkel med en rullebane, utformet for å gi landende 

fly i stand til å dreie av ved høyere hastighet enn ved andre taksebaner for avkjøring, og dermed minimere tiden 

rullebanen er opptatt, 

38) «rullebane» et definert rektangulært område på en landflyplass klargjort for luftfartøyers start og landing, 

39) «type rullebane» en instrumentrullebane eller ikke-instrumentrullebane, 

40) «rullebanesikt» (RVR – runway visual range) den distansen der flygeren på et luftfartøy på rullebanens midtlinje 

kan se overflatemarkeringene på rullebanen eller lysene som avmerker rullebanen eller dens midtlinje, 

41) «sikkerhetsstyringssystem» en systematisk tilnærming til styring av flysikkerheten, herunder nødvendige 

organisasjonsstrukturer, ansvar, retningslinjer og framgangsmåter, 

42) «stoppbane» et definert rektangulært område på bakken i enden av tilgjengelig startrullebane som er klargjort som 

et egnet område der et luftfartøy kan stanses ved avbrutt start, 
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43) «tilgjengelig startdistanse (TODA)» lengden av tilgjengelig startrullebane pluss lengden av det hinderfrie 

stigeområdet, 

44) «tilgjengelig startrullebane (TORA)» den lengden av rullebanen som er oppgitt å være tilgjengelig, og som er 

egnet til utrulling for et fly som starter, 

45) «taksebane» en definert bane på en landflyplass til bruk for luftfartøyer under taksing, og som er beregnet som 

forbindelse mellom ett område av flyplassen og et annet, herunder 

– taksebane til oppstillingsplass, 

– taksebane på oppstillingsplattform, 

– taksebane for hurtig avkjøring, 

46) «tekniske forskrifter» seneste gyldige utgave av «Tekniske retningslinjer for sikker transport av farlig gods med 

luftfartøy» (Doc 9284-AN/905), herunder tillegget og eventuelle tilføyelser, som er godkjent og offentliggjort av 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart, 

47) «sertifikatets vilkår» 

– ICAO-stedsindikator, 

– driftsvilkår (VFR/IFR, dag/natt), 

– rullebane — kunngjorte banelengder, 

– typer rullebane og innflygingsrullebaner, 

– flyplassens referansekode, 

– omfanget av luftfartøyoperasjoner med høyere referansekodebokstav enn flyplassens, 

– yting av oppstillingsplattformtjenester (ja/nei), 

– nivå på rednings- og brannslokkingstjenester, 

48) «visuelle hjelpemidler» indikatorer og signalinnretninger, merking, lys, skilt og markører eller kombinasjoner av 

disse. 
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VEDLEGG II 

Del om myndighetskrav — flyplasser (del-ADR.AR) 

KAPITTEL A — GENERELLE KRAV (ADR.AR.A) 

ADR.AR.A.001 Virkeområde 

Dette vedlegg fastsetter kravene tilde vedkommende myndighetene som deltar i sertifiseringen av og tilsynet med 

flyplasser, flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtjenester. 

ADR.AR.A.005 Vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet som er utpekt av medlemsstaten der flyplassen ligger, skal ha ansvar for 

a)  sertifiseringen av og tilsynet med flyplasser og flyplassoperatører, 

b)  tilsynet med ytere av oppstillingsplattformtjenester. 

ADR.AR.A.010 Tilsynsdokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal gi sitt personell alle relevante regelverksakter, standarder, regler, tekniske 

publikasjoner og tilhørende dokumenter slik at de kan utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar. 

b)  Vedkommende myndighet skal gjøre tilgjengelig regelverksakter, standarder, regler, tekniske publikasjoner og 

tilhørende dokumenter for flyplassoperatører og andre berørte parter for å gjøre det lettere for disse å oppfylle 

gjeldende krav. 

ADR.AR.A.015 Samsvarskriterier 

a)  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan benyttes for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Når de akseptable samsvarskriteriene er oppfylt, er de tilhørende 

kravene i gjennomføringsreglene oppfylt. 

b)  Det kan benyttes alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med gjennomføringsreglene. 

c)  Vedkommende myndighet skal opprette en ordning for å kunne vurdere på en ensartet måte om de alternative 

samsvarskriteriene som brukes av den selv eller flyplassoperatører eller ytere av oppstillingsplattformtjenester 

under dens tilsyn, er i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

d)  Vedkommende myndighet skal evaluere de alternative samsvarskriteriene som er foreslått av en flyplassoperatør 

eller av en yter av oppstillingsplattformtjenester i samsvar med ADR.OR.A.015, ved å analysere framlagt 

dokumentasjon og om nødvendig foreta en inspeksjon av flyplassoperatøren, flyplassen eller yteren av 

oppstillingsplattformtjenester. 

 Når vedkommende myndighet fastslår at de alternative samsvarskriteriene som er foreslått av flyplassoperatøren 

eller yteren av oppstillingsplattformtjenester, er i samsvar med gjennomføringsreglene, skal den uten unødig 

opphold 

1)  underrette søkeren om at de alternative samsvarskriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens 

sertifikat eller godkjenning tilsvarende, 

2)  underrette Byrået om deres innhold, herunder kopier av relevant dokumentasjon, 

3)  underrette andre medlemsstater om alternative samsvarskriterier som er godkjent, og 

4)  underrette de øvrige sertifiserte flyplassene i vedkommende myndighets medlemsstat, etter behov.  
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e)  Når vedkommende myndighet selv benytter alternative samsvarskriterier for å oppnå samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal den 

1)  gjøre dem tilgjengelige for flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtjenester som den fører tilsyn 

med, og 

2)  uten unødig opphold underrette Byrået. 

 Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av framgangsmåter som kan være relevante, samt en vurdering som påviser samsvar med 

gjennomføringsreglene. 

ADR.AR.A.025 Opplysninger til Byrået 

a)  Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår vesentlige problemer 

med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Vedkommende myndighet skal gi Byrået opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, og som stammer fra de 

hendelsesrapporter den har mottatt. 

ADR.AR.A.030 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a)  Med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(1) skal vedkommende myndighet innføre en 

ordning for hensiktsmessig innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b)  Byrået skal innføre et system for å analysere relevant, mottatt sikkerhetsinformasjon på hensiktsmessig måte, og 

uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen alle opplysninger, herunder anbefalinger eller 

korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for å kunne reagere i tide på et sikkerhetsproblem knyttet 

til flyplasser, flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtjenester som omfattes av forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

c)  Etter å ha mottatt opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe tilstrekkelige tiltak 

for å håndtere sikkerhetsproblemet, herunder utstede sikkerhetspålegg i samsvar med ADR.AR.A.040. 

d)  Tiltak truffet i samsvar med bokstav c) skal umiddelbart meddeles alle flyplassoperatører eller ytere av 

oppstillingsplattformtjenester, som må sikre samsvar med disse i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler. Vedkommende myndighet skal også underrette Byrået om disse tiltakene, og, dersom det er 

nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte medlemsstatene. 

ADR.AR.A.040 Sikkerhetspålegg 

a)  Vedkommende myndighet skal utstede et sikkerhetspålegg dersom den har fastslått at det foreligger et faremoment 

som krever umiddelbare tiltak, herunder påvisning av samsvar med eventuelle endringer eller ytterligere 

sertifiseringsspesifikasjoner som er utarbeidet av Byrået, og som vedkommende myndighet mener er nødvendige. 

b)  Et sikkerhetspålegg skal videresendes til de berørte flyplassoperatører eller ytere av oppstillingsplattformtjenester, 

og skal som et minimum inneholde følgende opplysninger: 

1)  identifikasjon av faremomentet, 

2)  angivelse av berørt konstruksjon, utstyr eller operasjon, 

3)  tiltakene som kreves og begrunnelsen for disse, herunder de endrede eller ytterligere sertifiserings-

spesifikasjoner som må overholdes, 

4)  tidsfristen for gjennomføring av de påkrevde tiltakene og 

5)  tiltakets ikrafttredelsesdato.  

  

(1) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 
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c)  Vedkommende myndighet skal videresende en kopi av sikkerhetspålegget til Byrået. 

d)  Vedkommende myndighet skal kontrollere at flyplassoperatører og ytere av oppstillingsplattformtjenester over-

holder gjeldende sikkerhetspålegg. 

KAPITTEL B — LEDELSE (ADR.AR.B) 

ADR.AR.B.005 Ledelsessystem 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette og holde ved like et ledelsessystem som minst skal omfatte 

1)  dokumenterte retningslinjer og prosedyrer som beskriver dens organisering, midler og metoder til å oppnå 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. Prosedyrene skal ajourføres og 

fungere som grunnleggende arbeidsdokumenter for alle tilhørende oppgaver innenfor vedkommende 

myndighet, 

2)  et tilstrekkelig antall personell, herunder flyplassinspektører, til å utføre myndighetens oppgaver og ivareta 

dens ansvar. Dette personellet skal være kvalifisert til å uføre sine tildelte oppgaver og ha den nødvendige 

kunnskap, erfaring, grunnopplæring, opplæring på arbeidsplassen og periodiske opplæring for å sikre at 

kompetansen opprettholdes. Et system for planlegging av tilgjengelighet av personell skal være innført for å 

sikre at alle tilhørende oppgaver utføres slik de skal, 

3)  tilstrekkelige anlegg og kontorlokaler til å utføre de tildelte oppgavene, 

4)  en formell prosess for å overvåke at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene og at prosedyrene er 

tilstrekkelige, herunder at det utarbeides en prosess for interntilsyn og en prosess for håndtering av 

sikkerhetsrisiko. 

b)  Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde som inkluderes i ledelsessystemet, utpeke en eller 

flere personer som skal ha det overordnede ledelsesansvaret for den eller de relevante oppgavene. 

c)  Vedkommende myndighet skal fastsette prosedyrer for å delta i en gjensidig utveksling av alle nødvendige 

opplysninger og bistand med andre berørte vedkommende myndigheter. 

ADR.AR.B.010 Tildeling av oppgaver til godkjente organer 

a)  Oppgaver knyttet til den første sertifiseringen eller det løpende tilsynet med personer eller organisasjoner som er 

underlagt forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal tildeles av medlemsstatene bare til 

godkjente organer. Ved tildeling av oppgaver skal vedkommende myndighet sikre at den har 

1)  innført en ordning med en første og deretter en løpende vurdering av om det godkjente organet overholder 

bestemmelsene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. 

Denne ordningen og resultatene av vurderingene skal dokumenteres, 

2)  inngått en dokumentert avtale med det godkjente organet, som er godkjent av begge parter på hensiktsmessig 

ledelsesnivå, som klart fastsetter 

i) hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii) hvilke erklæringer, rapporter og dokumentasjon som skal framlegges, 

iii) hvilke tekniske vilkår som skal oppfylles ved utførelsen av slike oppgaver, 

iv) tilhørende dekning av erstatningsansvar, og 

v) hvilket vern som skal gis opplysninger som innhentes ved utførelsen av disse oppgavene. 

b)  Vedkommende myndighet skal sikre at prosessen for interntilsyn og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko 

som kreves i henhold til ADR.AR.B.005 bokstav a) nr. 4, omfatter alle oppgaver knyttet til sertifisering eller 

løpende tilsyn som utføres på dens vegne.  
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ADR.AR.B.015 Endringer i ledelsessystemet 

a)  Vedkommende myndighet skal ha innført et system for å avdekke endringer som påvirker myndighetens evne til å 

utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar som fastsatt i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennom-

føringsregler. Dette systemet skal gjøre det mulig for myndigheten å treffe tiltak etter behov for å sikre at 

ledelsessystemet forblir tilstrekkelig og effektivt. 

b)  Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem for å gjenspeile eventuelle endringer i forordning 

(EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler i god tid for å sikre effektiv gjennomføring. 

c)  Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver 

og ivareta sitt ansvar som definert i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

ADR.AR.B.020 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for 

tilfredsstillende lagring av, tilgang til og pålitelig sporing av 

1)  ledelsessystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

2)  opplysninger om personellets opplæring, kvalifikasjoner og godkjenninger, 

3)  tildelingen av oppgaver til godkjente organer som dekker elementene som kreves i henhold til ADR.AR.B.010 

samt nærmere opplysninger om de tildelte oppgavene, 

4)  sertifiseringsprosessen og det løpende tilsynet med flyplasser og flyplassoperatører, 

5)  prosessen med erklæringer og det løpende tilsynet med ytere av oppstillingsplattformtjenester, 

6)  dokumentasjonen med hensyn til tilfeller av tilsvarende sikkerhetsnivå og særlige vilkår som inngår i 

sertifiseringsgrunnlaget, samt ethvert godkjennings- og tiltaksdokument for avvik (DAAD), 

7)  evalueringen av og melding til Byrået om alternative samsvarskriterier som er foreslått av flyplassoperatører 

og ytere av oppstillingsplattformtjenester, og vurdering av alternative samsvarskriterier som vedkommende 

myndighet selv benytter, 

8)  avvik, korrigerende tiltak og datoen for avslutning av tiltak samt observasjoner, 

9)  tvangstiltak som er iverksatt, 

10)  sikkerhetsinformasjon og oppfølgingstiltak, 

11)  bruken av unntakstiltak i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b)  Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle sertifikater den har utstedt og erklæringer den har mottatt. 

c)  Dokumentasjon knyttet til sertifiseringen av en flyplass eller en flyplassoperatør eller erklæringen fra en yter av 

oppstillingsplattformtjenester skal oppbevares så lenge sertifikatet eller erklæringen er gyldig. 

d)  Dokumentasjon som gjelder bokstav a) nr. 1–3 og bokstav a) nr. 7–11, skal oppbevares i minst fem år i henhold til 

gjeldende personvernlovgivning.  
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KAPITTEL C — TILSYN, SERTIFISERING OG HÅNDHEVING (ADR.AR.C) 

ADR.AR.C.005 Tilsyn 

a)  Vedkommende myndighet skal kontrollere 

1)  samsvar med sertifiseringsgrunnlaget og alle krav som gjelder for flyplasser og flyplassoperatører, før det 

utstedes en godkjenning eller et sertifikat, 

2)  fortsatt samsvar med sertifiseringsgrunnlaget og gjeldende krav til flyplasser og flyplassoperatører eller ytere 

av oppstillingsplattformtjenester som omfattes av forpliktelsen til å framlegge en erklæring, og 

3)  at hensiktsmessige sikkerhetstiltak som fastsatt i ADR.AR.A.030 bokstav c) og d) er innført. 

b)  Denne kontrollen skal 

1)  underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personell med ansvar for sikkerhetstilsyn 

veiledning om hvordan de skal utføre sine oppgaver, 

2)  opplyse de berørte flyplassoperatørene og yterne av oppstillingsplattformtjenester om resultatene av sik-

kerhetstilsynet, 

3)  bygge på tilsyn og inspeksjoner, herunder ved behov uanmeldte inspeksjoner, og 

4)  gi vedkommende myndighet nødvendig dokumentasjon dersom det kreves ytterligere tiltak, herunder tiltakene 

fastsatt i ADR.AR.C.055. 

c)  Omfanget av tilsynet skal ta hensyn til resultatene fra tidligere tilsynsvirksomhet og fastsatte sikkerhets-

prioriteringer. 

d)  Vedkommende myndighet skal samle inn og behandle alle opplysninger som anses som nyttige for tilsynet, 

herunder eventuelle uanmeldte inspeksjoner. 

e)  Innenfor rammen av sin tilsynsmyndighet kan vedkommende myndighet beslutte å kreve en forhåndsgodkjenning 

i samsvar med ADR.OPS.B.075 for eventuelle hindre, utbygginger og annen virksomhet innenfor områdene som 

overvåkes av flyplassoperatøren, som kan utgjøre en fare for sikkerheten og negativt påvirke driften av en flyplass. 

ADR.AR.C.010 Tilsynsprogram 

a)  Vedkommende myndighet skal for hver flyplassoperatør og yter av oppstillingsplattformtjenester som avgir 

erklæring om sin virksomhet til vedkommende myndighet, 

1)  opprette og holde ved like et tilsynsprogram som omfatter tilsynsvirksomheten som kreves i henhold til 

ADR.AR.C.005, 

2)  anvende en hensiktsmessig planleggingssyklus for tilsynet på høyst 48 måneder. 

b)  Innenfor hver syklus for planlegging av tilsyn skal tilsynsprogrammet omfatte sikkerhetstilsyn og inspeksjoner, 

herunder eventuelle uanmeldte inspeksjoner. 

c)  Tilsynsprogrammet og planleggingssyklusen skal gjenspeile flyplassoperatørens sikkerhetsnivå og flyplassens 

risikoeksponering. 

d)  Tilsynsprogrammet skal inneholde opplysninger om datoer for planlagte sikkerhetstilsyn og inspeksjoner og 

datoer for sikkerhetstilsyn og inspeksjoner som er gjennomført.  
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ADR.AR.C.015 Innledning av sertifiseringsprosessen 

a)  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om førstegangsutstedelse av et sertifikat, skal den vurdere 

søknaden og kontrollere at den oppfyller gjeldende krav. 

b)  Dersom det gjelder en eksisterende flyplass, skal vedkommende myndighet fastsette vilkårene som skal gjelde for 

flyplassoperatørens drift i sertifiseringsperioden, med mindre vedkommende myndighet bestemmer at driften av 

flyplassen må oppheves midlertidig. Vedkommende myndighet skal underrette flyplassoperatøren om forventet 

tidsplan for sertifiseringsprosessen og sluttføre sertifiseringen innen kortest mulig tid. 

c)  Vedkommende myndighet skal fastsette og meddele søkeren sertifiseringsgrunnlaget i samsvar med ADR.AR.C.020. 

ADR.AR.C.020 Sertifiseringsgrunnlag 

Vedkommende myndighet skal fastsette og meddele søkeren sertifiseringsgrunnlaget, som skal bestå av 

a)  sertifiseringsspesifikasjonene utstedt av Byrået som vedkommende myndighet anser som anvendelige for 

flyplassens utforming og type drift, og som er i kraft den datoen det søkes om sertifikatet, med mindre 

1)  søkeren velger samsvar med senere gjeldende endringer, eller 

2)  vedkommende myndighet anser at det er nødvendig å sikre samsvar med slike senere gjeldende endringer, 

b)  eventuelle bestemmelser som vedkommende myndighet har akseptert et tilsvarende sikkerhetsnivå for, som skal 

godtgjøres av søkeren, og 

c)  eventuelle spesielle vilkår i samsvar med ADR.AR.C.025 som vedkommende myndighet finner nødvendig å innta 

i sertifiseringsgrunnlaget. 

ADR.AR.C.025 Spesielle vilkår 

a)  Vedkommende myndighet skal fastsette særlige detaljerte tekniske spesifikasjoner, kalt spesielle vilkår, for en 

flyplass dersom de tilhørende sertifiseringsspesifikasjonene utstedt av Byrået nevnt i ADR.AR.C.020 bokstav a) er 

utilstrekkelige eller uhensiktsmessige når det gjelder å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg Va 

til forordning (EF) No 216/2008, når 

1)  sertifiseringsspesifikasjonene ikke kan oppfylles grunnet fysiske, topografiske eller lignende begrensninger 

knyttet til flyplassens beliggenhet, 

2)  flyplassen har en ny eller uvanlig utforming, eller 

3)  erfaringen fra driften av nevnte flyplass eller andre flyplasser som har tilsvarende særtrekk ved utformingen, 

har vist at sikkerheten kan være i fare. 

b)  De spesielle vilkårene skal inneholde slike tekniske spesifikasjoner, herunder begrensninger eller framgangsmåter 

som skal følges, som vedkommende myndighet finner nødvendige for å sikre samsvar med de grunnleggende 

kravene fastsatt i vedlegg Va til forordning (EF) nr. 216/2008. 

ADR.AR.C.035 Utstedelse av sertifikater 

a)  Vedkommende myndighet kan kreve enhver form for inspeksjon, prøving, sikkerhetsvurdering eller øvelse den 

finner nødvendig før den utsteder sertifikatet. 

b)  Vedkommende myndighet skal utstede enten 

1)  et enkelt flyplassertifikat eller 

2)  to separate sertifikater, ett for flyplassen og ett for flyplassoperatøren.  
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c)  Vedkommende myndighet skal utstede sertifikatet eller sertifikatene fastsatt i bokstav b) når flyplassoperatøren 

har godtgjort overfor vedkommende myndighet at den oppfyller kravene i ADR.OR.B.025 og ADR.OR.E.005. 

d)  Sertifikatet skal anses å omfatte flyplassens sertifiseringsgrunnlag, flyplasshåndboken og, dersom det er relevant, 

eventuelle andre driftsvilkår eller begrensninger fastsatt av vedkommende myndighet og i eventuelle 

godkjennings- og tiltaksdokumenter for avvik (DAAD). 

e)  Sertifikatet skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Rettighetene til den virksomheten som flyplassoperatøren har 

godkjenning til å utøve, skal angis i vilkårene som er knyttet til sertifikatet. 

f)  Dersom ansvarsområder gis til andre relevante organisasjoner, skal disse klart angis og føres opp.  

g)  Andre avvik enn avvik på nivå 1 som ikke er utbedret før sertifikatet utstedes, skal sikkerhetsvurderes og om 

nødvendig begrenses, og en plan for korrigerende tiltak for å utbedre avviket skal godkjennes av vedkommende 

myndighet. 

h)  For å gjøre det mulig for en flyplassoperatør å gjennomføre endringer uten forhåndsgodkjenning fra ved-

kommende myndighet i samsvar med ADR.OR.B.040 bokstav d) skal vedkommende myndighet godkjenne en 

prosedyre som angir omfanget av slike endringer og beskriver hvordan de vil bli håndtert og meldt. 

ADR.AR.C.040 Endringer 

a)  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om en endring i samsvar med ADR.OR.B.40 som krever 

forhåndsgodkjenning, skal den vurdere søknaden og ved behov underrette flyplassoperatøren om 

1)  gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner utstedt av Byrået som gjelder for den foreslåtte endringen, og som er i 

kraft den datoen det søkes om sertifikat, med mindre 

a)  søkeren velger samsvar med endringer som trer i kraft senere, eller 

b)  vedkommende myndighet anser at det er nødvendig å sikre samsvar med slike senere endringer. 

2)  enhver annen sertifiseringsspesifikasjon utstedt av Byrået som vedkommende myndighet anser har direkte 

tilknytning til den foreslåtte endringen, 

3)  eventuelle spesielle vilkår og endringer av spesielle vilkår fastsatt av vedkommende myndighet i samsvar med 

ADR.AR.C.025 som vedkommende myndighet finner nødvendig, og 

4)  det endrede sertifiseringsgrunnlaget dersom det påvirkes av den foreslåtte endringen. 

b)  Vedkommende myndighet skal godkjenne endringen når flyplassoperatøren har godtgjort overfor vedkommende 

myndighet at den oppfyller kravene i ADR.OR.B.040 og eventuelt ADR.OR.E.005. 

c)  Dersom den godkjente endringen påvirker vilkårene i sertifikatet, skal vedkommende myndighet endre dem. 

d)  Vedkommende myndighet skal godkjenne alle vilkår som skal gjelde for flyplassoperatørens drift under endringen. 

e)  Med forbehold for eventuelle ytterligere tvangstiltak skal vedkommende myndighet, dersom flyplassoperatøren 

gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning uten å ha mottatt godkjenning fra vedkommende 

myndighet i henhold til bokstav a), vurdere behovet for å oppheve midlertidig, begrense eller tilbakekalle 

sertifikatet.  
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f)  For endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal vedkommende myndighet vurdere opplysningene i 

meldingen sendt av flyplassoperatøren i samsvar med ADR.OR.B.040 bokstav d) for å kontrollere at de håndteres 

på en hensiktsmessig måte, og kontrollere at de er i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene og andre krav som 

gjelder for endringen. Dersom kravene ikke er i samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene, skal vedkommende 

myndighet 

1)  underrette flyplassoperatøren om det manglende samsvaret og be om ytterligere endringer, og 

2)  når det gjelder avvik på nivå 1 eller nivå 2, handle i samsvar med ADR.AR.C.055. 

ADR.AR.C.050 Erklæringer fra ytere av oppstillingsplattformtjenester 

a)  Etter å ha mottatt en erklæring fra en yter av oppstillingsplattformtjenester som har til hensikt å drive virksomhet 

på en flyplass, skal vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle opplysninger som kreves i 

henhold til del-ADR.OR, og skal gi denne organisasjonen bekreftelse på at erklæringen er mottatt. 

b)  Dersom erklæringen ikke inneholder de opplysningene som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder på 

manglende oppfyllelse av gjeldende krav, skal vedkommende myndighet underrette yteren av oppstillings-

plattformtjenester og flyplassoperatøren om den manglende oppfyllelsen og be om ytterligere opplysninger. Ved 

behov skal vedkommende myndighet utføre en inspeksjon av yteren av oppstillingsplattformtjenester og 

flyplassoperatøren. Dersom den manglende oppfyllelsen bekreftes, skal vedkommende myndighet treffe tiltak i 

henhold til ADR.AR.C.055. 

c)  Vedkommende myndighet skal føre et register over erklæringer fra ytere av oppstillingsplattformtjenester som den 

fører tilsyn med. 

ADR.AR.C.055 Avvik, observasjoner, korrigerende tiltak og tvangstiltak 

a)  Vedkommende myndighet for tilsyn i samsvar med ADR.AR.C.005 bokstav a) skal ha et system for å analysere 

avvikenes betydning for sikkerheten. 

b)  Et avvik på nivå 1 skal utstedes av vedkommende myndighet dersom det påvises et betydelig manglende samsvar 

med flyplassens sertifiseringsgrunnlag, gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomfø-

ringsregler, prosedyrene eller håndbøkene som benyttes av flyplassoperatørene eller yterne av oppstillingsplatt-

formtjenester, vilkårene i sertifikatet eller selve sertifikatet eller innholdet i en erklæring som reduserer 

sikkerheten eller utgjør en alvorlig fare for sikkerheten. 

Med avvik på nivå 1 menes 

1)  unnlatelse av å gi vedkommende myndighet adgang til anlegg som tilhører flyplassen og flyplassoperatøren 

eller yterne av oppstillingsplattformtjenester som definert i ADR.OR.C.015 i vanlig arbeidstid og etter to 

skriftlige anmodninger, 

2)  at sertifikatet er oppnådd eller dets gyldighet opprettholdt ved forfalskning av innsendt underlagsdo-

kumentasjon, 

3)  at det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av sertifikatet, og 

4)  fravær av en ansvarlig leder. 

c)  Et avvik på nivå 2 skal utstedes av vedkommende myndighet dersom det påvises manglende samsvar med fly-

plassens sertifiseringsgrunnlag, gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

prosedyrer eller håndbøkene som benyttes av flyplassoperatørene eller yterne av oppstillingsplattformtjenester, 

vilkårene i sertifikatet eller selve sertifikatet eller innholdet i en erklæring som reduserer sikkerheten eller utgjør 

en alvorlig fare for sikkerheten. 
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d)  Når et avvik blir påvist under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for 

eventuelle ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

melde avviket skriftlig til flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester og be om at det treffes 

korrigerende tiltak for å rette opp det manglende samsvaret som er påvist. 

1)  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe hensiktsmessige tiltak for å forby eller 

begrense virksomheten og eventuelt treffe tiltak for å tilbakekalle sertifikatet eller avregistrere erklæringen 

eller begrense eller midlertidig oppheve sertifikatet eller erklæringen helt eller delvis, avhengig av omfanget av 

avviket, inntil flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester har truffet vellykkede kor-

rigerende tiltak. 

2)  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet 

a)  gi flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester en frist til å gjennomføre korrigerende 

tiltak som står i forhold til avvikets art, og 

b)  vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som foreslås av flyplassoperatøren eller yteren 

av oppstillingsplattformtjenester, og godta dem dersom vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelige 

til å rette opp det manglende samsvaret. 

3)  Dersom flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester ikke framlegger en akseptabel plan for 

korrigerende tiltak, eller ikke utfører korrigerende tiltak innen fristen som godkjent eller forlenget av 

vedkommende myndighet, skal avviket heves til nivå 1 og tiltak treffes som fastsatt i bokstav d) nr. 1. 

4)  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik som den har fastslått, og eventuelt hvilke tvangstiltak den 

har anvendt, samt alle korrigerende tiltak og datoen for utbedring av avviket. 

e)  For tilfeller som ikke innebærer avvik på nivå 1 eller 2, kan vedkommende myndighet utstede observasjoner. 
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VEDLEGG III 

Organisasjonskrav — flyplassoperatører (del-ADR.OR) 

KAPITTEL A — GENERELLE KRAV (ADR.OR.A) 

ADR.OR.A.005 Virkeområde 

I dette vedlegg fastsettes krav som skal følges av 

a)  en flyplassoperatør som er underlagt forordning (EF) nr. 216/2008 med hensyn til sertifisering, ledelse, håndbøker 

og andre ansvarsområder, og  

b)  en yter av oppstillingsplattformtjenester. 

ADR.OR.A.010 Vedkommende myndighet 

I denne delen skal vedkommende myndighet være den myndighet som er utpekt av den medlemsstaten der flyplassen 

ligger. 

ADR.OR.A.015 Samsvarskriterier 

a)  Alternative samsvarskriterier til dem som er vedtatt av Byrået, kan brukes av en flyplassoperatør eller en yter av 

oppstillingsplattformtjenester for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomfø-

ringsregler. 

b)  Når en flyplassoperatør eller en yter av oppstillingsplattformtjenester ønsker å bruke alternative samsvarskriterier 

til de akseptable samsvarskriteriene (AMC) vedtatt av Byrået for å oppnå samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, skal den før den gjennomfører disse, gi vedkommende myndighet en 

fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene. Beskrivelsen skal inneholde eventuelle revisjoner av 

håndbøker eller prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som viser at gjennomføringsreglene 

overholdes. 

 Flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester kan gjennomføre disse alternative samsvars-

kriteriene dersom de på forhånd er godkjent av vedkommende myndighet og meldingen er mottatt som fastsatt i 

ADR.AR.A.015 bokstav d). 

c)  Dersom oppstillingsplattformtjenestene ikke ytes av flyplassoperatøren selv, skal bruk av alternative samsvars-

kriterier av ytere som tilbyr slike tjenester i samsvar med bokstav a) og b), også kreve forhåndsgodkjenning av 

operatøren på den flyplassen der slike tjenester ytes. 

KAPITTEL B — SERTIFISERING (ADR.OR.B) 

ADR.OR.B.005 Flyplassers og flyplassoperatørers sertifiseringsforpliktelser 

Før flyplassoperatøren påbegynner sin drift ved en flyplass eller dersom et unntak i samsvar med artikkel 5 er tilbakekalt, 

skal flyplassoperatørene ha fått det eller de gjeldende sertifikater utstedt av den vedkommende myndigheten. 

ADR.OR.B.015 Søknad om sertifikat 

a)  Søknaden om sertifikat skal inngis i den formen og på den måten som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b)  Søkeren skal framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

1)  offisielt navn og firma, besøksadresse og postadresse, 

2)  opplysninger og data om 

i) flyplassens beliggenhet, 

ii) typen operasjoner på flyplassen og  
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iii) flyplassens utforming og anlegg i samsvar med gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner fastsatt av Byrået, 

3)  eventuelle foreslåtte avvik fra gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner fastsatt av Byrået, 

4)  dokumentasjon som viser hvordan søkeren vil oppfylle gjeldende krav i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler. Dokumentasjonen skal omfatte en prosedyre som inngår i flyplasshåndboken, og som 

beskriver hvordan endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal håndteres og meddeles vedkommende 

myndighet. Etterfølgende endringer av denne prosedyren skal kreve forhåndsgodkjenning fra vedkommende 

myndighet, 

5)  dokumentasjon på tilstrekkelige ressurser til å drive flyplassen i samsvar med de gjeldende krav, 

6)  dokumentasjon som viser forholdet mellom søkeren og eieren av flyplassen eller grunneieren, 

7)  navn på og relevante opplysninger om ansvarlig leder og øvrige utnevnte personer i henhold til ADR.OR.D.015, 

og 

8)  en utgave av flyplasshåndboken som kreves i henhold til ADR.OR.E.005. 

c)  Opplysningene i nr. 7 og 8 kan framlegges på et senere tidspunkt dersom vedkommende myndighet kan godta det, 

men før sertifikatet blir utstedt. 

ADR.OR.B.025 Påvisning av samsvar 

a)  Flyplassoperatøren skal 

1)  utføre og dokumentere alle nødvendige tiltak, inspeksjoner, prøvinger, sikkerhetsvurderinger og øvelser, og 

skal overfor vedkommende myndighet påvise 

i) samsvar med det meldte sertifiseringsgrunnlaget, sertifiseringsspesifikasjonene som gjelder for en 

endring, eventuelle sikkerhetspålegg, alt etter som, og de gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/ 

2008 og dens gjennomføringsregler, 

ii) at flyplassen og dens hinderbegrensende plan eller hinderfrie områder og andre områder i tilknytning til 

flyplassen ikke har kjennetegn eller egenskaper som gjør den utrygg å bruke, og 

iii) at flyplassens prosedyrer ved flyging er godkjent, 

2)  framlegge for vedkommende myndighet de midlene som er brukt for å påvise samsvar, og 

3)  erklære sitt samsvar med bokstav a) nr. 1 overfor vedkommende myndighet. 

b)  Relevante opplysninger om utforming, herunder tegninger og rapporter fra inspeksjoner, prøvinger og andre 

relevante rapporter, skal oppbevares av flyplassoperatøren og stilles til rådighet for vedkommende myndighet i 

samsvar med bestemmelsene i ADR.OR.D.035 og på anmodning fra vedkommende myndighet. 

ADR.OR.B.030 Sertifikatets vilkår og sertifikatinnehaverens rettigheter 

En flyplassoperatør skal overholde det virkeområde og de rettigheter som er fastsatt i vilkårene knyttet til sertifikatet. 

ADR.OR.B.035 Fortsatt gyldighet for et sertifikat 

a)  Et sertifikat skal fortsette å være gyldig, forutsatt at 

1)  flyplassoperatøren fortsatt oppfyller de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, og flyplassen fortsatt er i samsvar med sertifiseringsgrunnlaget, idet det tas hensyn til 

bestemmelsene om håndtering av avvik som angitt i ADR.OR.C.020,  
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2)  vedkommende myndighet gis adgang til flyplassoperatørens organisasjon som fastsatt i ADR.OR.C.015 for å 

avgjøre om de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler fortsatt er 

oppfylt, og 

3)  sertifikatet ikke er tilbakelevert eller tilbakekalt. 

b)  Dersom sertifikatet tilbakekalles eller tilbakeleveres, skal det returneres til vedkommende myndighet uten unødig 

opphold. 

ADR.OR.B.037 Fortsatt gyldighet for en erklæring fra en yter av oppstillingsplattformtjenester 

En erklæring fra en yter av oppstillingsplattformtjenester i samsvar med ADR.OR.B.060 skal fortsette å være gyldig, 

forutsatt at 

a)  yteren av oppstillingsplattformtjenester og de tilknyttede anleggene fortsatt oppfyller de relevante kravene i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, idet det tas hensyn til bestemmelsene om håndtering 

av avvik som angitt i ADR.OR.C.020, 

b)  vedkommende myndighet gis adgang til organisasjonen til yteren av oppstillingsplattformtjenester som fastsatt i 

ADR.OR.C.015 for å avgjøre om de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

regler fortsatt er oppfylt, og 

c)  erklæringen ikke er trukket tilbake av yteren av slike tjenester eller er avregistrert av vedkommende myndighet. 

ADR.OR.B.040 Endringer 

a)  Enhver endring 

1)  som påvirker vilkårene i sertifikatet, dets sertifiseringsgrunnlag og sikkerhetskritisk flyplassutstyr, eller 

2)  i betydelig grad påvirker elementer i flyplassoperatørens ledelsessystem som kreves i henhold til 

ADR.OR.D.005 bokstav b), 

skal kreve forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

b)  Når det gjelder andre endringer som krever forhåndsgodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og 

dens gjennomføringsregler, skal flyplassoperatøren søke om og ha fått en godkjenning utstedt av vedkommende 

myndighet. 

c)  Søknaden om endring i samsvar med bokstav a) eller b) skal inngis før noen slik eventuell endring finner sted, slik 

at vedkommende myndighet kan vurdere det fortsatte samsvaret med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens 

gjennomføringsregler, og om nødvendig endre sertifikatet og vilkårene knyttet til det. 

 Endringen skal gjennomføres først når den formelle godkjenningen er mottatt fra vedkommende myndighet i 

samsvar med ADR.AR.C.040. 

 Under endringer skal flyplassoperatøren drive sin virksomhet på de vilkår som er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

d)  Endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, skal håndteres og meddeles vedkommende myndighet etter 

framgangsmåten godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med ADR.AR.C.035 bokstav h). 

e)  Flyplassoperatøren skal gi vedkommende myndighet relevant dokumentasjon i samsvar med bokstav f) og 

ADR.OR.E.005. 

f)  Som en del av sitt ledelsessystem som definert i ADR.OR.D.005 skal en flyplassoperatør som foreslår en endring 

av flyplassen, dens drift, organisasjon eller ledelsessystem, 

1)  fastsette de innbyrdes forholdene mellom alle berørte parter og planlegge og gjennomføre en sikkerhets-

vurdering i samarbeid med disse organisasjonene,  
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2)  systematisk samordne forutsetninger og risikoreduserende tiltak med alle berørte parter, 

3)  sikre en omfattende vurdering av endringen, herunder alle nødvendige interaksjoner, 

4)  sikre at fullstendige og gyldige argumenter, beviser og sikkerhetskriterier er fastsatt og dokumentert for å 

støtte sikkerhetsvurderingen, og at endringen bedrer sikkerheten der det er praktisk mulig. 

ADR.OR.B.050 Fortsatt samsvar med Byråets sertifiseringsspesifikasjoner 

Etter en endring av sertifiseringsspesifikasjonene fastsatt av Byrået skal flyplassoperatøren 

a)  foreta en gjennomgåelse for å fastslå hvilke sertifiseringsspesifikasjoner som eventuelt gjelder for flyplassen, og 

b)  om nødvendig innlede en endringsprosess i samsvar med ADR.OR.B.040 og gjennomføre nødvendige endringer 

på flyplassen. 

ADR.OR.B.060 Erklæringer fra ytere av oppstillingsplattformtjenester 

a)  Ytere av oppstillingsplattformtjenester som har fått mulighet til å erklære at de har evne og midler til å ivareta det 

ansvaret som er forbundet med ytingen av slike tjenester, og som etter en avtale med en flyplassoperatør om yting 

av slike tjenester på en flyplass, skal  

1)  gi vedkommende myndighet alle nødvendige opplysninger og avgi en erklæring om at alle gjeldende krav i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler er oppfylt, ved bruk av et skjema fastsatt av 

vedkommende myndighet, 

2)  gi vedkommende myndighet en liste over de alternative samsvarskriteriene som er brukt, i samsvar med 

ADR.OR.A.015 bokstav b), 

3)  opprettholde samsvar med gjeldende krav og med opplysningene i erklæringen, 

4)  underrette vedkommende myndighet om alle endringer av erklæringen eller samsvarskriteriene den benytter, 

ved å framlegge en endret erklæring, og 

5)  yte sine tjenester i samsvar med flyplasshåndboken og overholde alle relevante bestemmelser i den. 

b)  Før yteren av oppstillingsplattformtjenester slutter å yte slike tjenester, skal den underrette vedkommende 

myndighet og flyplassoperatøren. 

ADR.OR.B.065 Avslutning av driften 

En operatør som har til hensikt å avslutte driften av en flyplass, skal 

a)  underrette vedkommende myndighet så snart som mulig, 

b)  gi denne opplysningen til vedkommende yter av luftfartsinformasjonstjenester, 

c)  levere sertifikatet tilbake til vedkommende myndighet den datoen driften avsluttes, og 

d)  sikre at hensiktsmessige tiltak er truffet for å unngå utilsiktet bruk av flyplassen av luftfartøyer, med mindre 

vedkommende myndighet har godkjent at flyplassen brukes for andre formål. 

KAPITTEL C — FLYPLASSOPERATØRENS ØVRIGE ANSVARSOMRÅDER (ADR.OR.C) 

ADR.OR.C.005 Flyplassoperatørens ansvarsområder 

a)  Flyplassoperatøren har ansvar for sikker drift og vedlikehold av flyplassen i samsvar med 

1)  forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler,  
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2)  vilkårene i sertifikatet, 

3)  innholdet i flyplasshåndboken og 

4)  eventuelle andre relevante håndbøker for flyplassutstyr som er tilgjengelige på flyplassen. 

b)  Flyplassoperatøren skal direkte eller gjennom nødvendige avtaler med ansvarlige enheter sikre yting av følgende 

tjenester: 

1)  yting av flysikringstjenester som egner seg for trafikkmengden og driftsvilkårene på flyplassen, og 

2)  utarbeiding og vedlikehold av prosedyrene ved flyging i samsvar med de gjeldende krav. 

c)  Flyplassoperatøren skal samarbeide med vedkommende myndighet for å sikre at opplysninger som er relevante for 

luftfartøyers sikkerhet, inngår i flyplasshåndboken og offentliggjøres når det er hensiktsmessig. Disse skal omfatte 

1)  fritak eller unntak fra gjeldende krav, 

2)  bestemmelser som vedkommende myndighet har akseptert et tilsvarende sikkerhetsnivå for som del av 

sertifiseringsgrunnlaget, og 

3) spesielle vilkår og begrensninger med hensyn til bruken av flyplassen. 

d)  Dersom det oppstår et faremoment på flyplassen, skal flyplassoperatøren uten unødig opphold treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at de deler av flyplassen som kan bringe sikkerheten i fare, ikke brukes av 

luftfartøyer. 

ADR.OR.C.015 Adgang 

For å kunne beslutte om de relevante kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler er oppfylt, 

skal flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester gi enhver person som er godkjent av 

vedkommende myndighet adgang til 

a)  alle anlegg, dokumenter, registre, data, prosedyrer eller annet materiale som er relevant for de deler av dens 

virksomhet som omfattes av kravet om sertifisering eller en erklæring, enten virksomheten er satt ut til 

underleverandører eller ikke, og 

b)  til å utføre eller overvære alle tiltak, inspeksjoner, prøvinger, vurderinger og øvelser som vedkommende 

myndighet anser som nødvendige. 

ADR.OR.C.020 Avvik og korrigerende tiltak 

Etter å ha mottatt melding om avvik skal flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester 

a)  fastslå årsaken til det manglende samsvaret, 

b)  utarbeide en plan for korrigerende tiltak og 

c)  godtgjøre at det korrigerende tiltaket er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist avtalt 

med nevnte myndighet i henhold til i ADR.AR.C.055 bokstav d). 

ADR.OR.C.025 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem — overholdelse av sikkerhetspålegg 

Flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester skal gjennomføre alle sikkerhetstiltak, herunder 

sikkerhetspålegg, pålagt av vedkommende myndighet i samsvar med ADR.AR.A.030 bokstav c) og ADR.AR.A.040. 

ADR.OR.C.030 Rapportering av hendelser 

a)  Flyplassoperatøren og yteren av oppstillingsplattformtjenester skal rapportere til vedkommende myndighet og til 

enhver annen organisasjon som kreves av medlemsstaten der flyplassen ligger, om enhver ulykke, alvorlig 

hendelse og hendelse som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og direktiv 

2003/42/EF.  

  

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 
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b)  Med forbehold for bokstav a) skal operatøren rapportere til vedkommende myndighet og organisasjonen som har 

ansvar for utformingen av flyplassutstyr, om enhver funksjonsfeil, teknisk feil, overskridelse av tekniske 

begrensninger, hendelse eller annen unormal omstendighet som har eller kan ha satt sikkerheten i fare, men som 

ikke har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

c)  Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010, direktiv 2003/42/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/ 

2007(1) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007(2) skal rapportene nevnt i bokstav a) og b) avgis i den form 

og på den måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og inneholde alle relevante opplysninger om 

forholdet som er kjent for flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester. 

d)  Rapportene skal utarbeides så snart som praktisk mulig, men under alle omstendigheter innen 72 timer etter at 

flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester har fastslått det innrapporterte forholdet, med 

mindre særlige omstendigheter er til hinder for dette. 

e)  Dersom det er relevant, skal flyplassoperatøren eller yteren av oppstillingsplattformtjenester utarbeide en opp-

følgingsrapport med nærmere opplysninger om hvilke tiltak den har til hensikt å treffe for å hindre lignende 

hendelser i framtiden, så snart disse tiltakene er bestemt. Denne rapporten skal utarbeides i den form og på den 

måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

ADR.OR.C.040 Forebygging av brann 

Flyplassoperatøren skal fastsette prosedyrer for å forby 

a)  røyking på ferdselsområdet, andre driftsområder på flyplassen eller områder av flyplassen der det oppbevares 

drivstoff eller andre brennbare materialer, 

b)  bruk av åpen ild eller utførelse av virksomhet som kan forårsake brann i 

1)  områder av flyplassen der det oppbevares drivstoff eller andre brennbare materialer, 

2)  ferdselsområdet eller andre driftsområder på flyplassen, med mindre dette er godkjent av flyplassoperatøren. 

ADR.OR.C.045 Bruk av alkohol, psykoaktive stoffer og legemidler 

a)  Flyplassoperatøren skal utarbeide prosedyrer vedrørende bruk av alkohol, psykoaktive stoffer og legemidler for 

1)  personell som deltar i drift, redning og brannslokking samt vedlikehold av flyplassen,  

2)  uledsagede personer som arbeider på ferdselsområdet eller andre driftsområder på flyplassen. 

b)  Disse prosedyrene skal inneholde krav om at slike personer ikke skal 

1)  innta alkohol i tjenesten, 

2)  utføre sine arbeidsoppgaver dersom de er påvirket av 

i)  alkohol eller psykoaktive stoffer eller 

ii)  legemidler som kan påvirke vedkommendes evner på en måte som svekker sikkerheten. 

KAPITTEL D — LEDELSE (ADR.OR.D) 

ADR.OR.D.005 Ledelsessystem 

a)  Flyplassoperatøren skal innføre og opprettholde et ledelsessystem som omfatter et sikkerhetsstyringssystem. 

b)  Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte 

1)  klart definerte ansvarsområder og forpliktelser i hele flyplassoperatørens organisasjon, herunder det direkte 

sikkerhetsansvaret for den øverste ledelsen,  

  

(1) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(2) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 
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2)  en beskrivelse av flyplassoperatørens overordnede sikkerhetsfilosofi og -prinsipper, dvs. sikkerhetspolitikk, 

undertegnet av ansvarlig leder, 

3)  en formell prosess som sikrer at farer i forbindelse med driften oppdages, 

4)  en formell prosess som sikrer analyse, vurdering og reduksjon av sikkerhetsrisikoer i forbindelse med drift av 

flyplasser, 

5)  midler til å kontrollere sikkerhetsnivået i flyplassoperatørens organisasjon i forhold til sikkerhetsindikatorene 

og sikkerhetsmålene i sikkerhetsstyringssystemet og til å vurdere hvor effektiv styringen av sikkerhets-

risikoene er, 

6)  en formell prosess for å 

i) fastslå endringer i flyplassoperatørens organisasjon, ledelsessystem, flyplassen eller driften av den som 

kan påvirke etablerte prosesser, prosedyrer og tjenester, 

ii) beskrive ordningene for å sikre at flyplassens sikkerhetsstandarder er oppfylt før endringer gjennomføres, 

og 

iii) fjerne eller endre sikkerhetsrisikokontroller som ikke lenger behøves eller er effektive fordi driftsmiljøet 

er endret, 

7)  en formell prosess for å gjennomgå ledelsessystemet nevnt i bokstav a), fastslå årsakene til at sikkerhets-

styringssystemet ikke lever opp til standardene, fastslå konsekvensene av dette for driften og fjerne eller 

begrense årsakene, 

8)  et sikkerhetsopplæringsprogram som sikrer at personellet som deltar i drift, redning og brannslokking, 

vedlikehold og ledelse av flyplassen, har fått opplæring i og kompetanse til å utføre de oppgavene som inngår 

i sikkerhetsstyringssystemet, 

9)  formelle kommunikasjonsmetoder som sikrer at personellet er fortrolige med sikkerhetsstyringssystemet, 

formidler sikkerhetskritiske opplysninger og forklarer hvorfor bestemte sikkerhetstiltak er truffet og 

sikkerhetsprosedyrer er innført eller endret, 

10)  samordning av sikkerhetsstyringssystemet med flyplassens beredskapsplan og samordning av flyplassens 

beredskapsplan med beredskapsplanene til de organisasjonene som den har grensesnitt med i forbindelse med 

ytingen av flyplasstjenester, og 

11)  en formell prosess for å overvåke at organisasjonen oppfyller de relevante kravene. 

c)  Flyplassoperatøren skal dokumentere de viktigste prosessene i ledelsessystemet. 

d)  Ledelsessystemet skal stå i forhold til organisasjonens størrelse og virksomhet, samtidig som det tas hensyn til de 

farer og risikoer som er forbundet med denne virksomheten. 

e)  Dersom flyplassoperatøren også har et sertifikat til å yte flysikringstjenester, skal den sikre at ledelsessystemet 

dekker all den virksomheten som sertifikatene omfatter. 

ADR.OR.D.007 Behandling av luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

a)  Som del av sitt ledelsessystem skal flyplassoperatøren innføre og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem som 

dekker 

1)  virksomhet som gjelder luftfartsdata og  

2)  virksomhet i forbindelse med yting av luftfartsinformasjon. 

b)  Flyplassoperatøren skal fastsette prosedyrer for å nå sikkerhetsstyringsmålene når det gjelder 

1)  virksomhet i forbindelse med luftfartsdata og 

2)  virksomhet i forbindelse med yting av luftfartsinformasjon.  
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ADR.OR.D.010 Virksomhet som er omfattet av underleverandøravtale 

a)  Virksomhet satt ut til underleverandør omfatter all virksomhet innenfor flyplassoperatørens myndighet i henhold 

til vilkårene i sertifikatet, som utføres av andre organisasjoner som enten selv er sertifisert til å utføre slik 

virksomhet, eller som, dersom de ikke er sertifisert, arbeider i henhold til flyplassoperatørens godkjenning. 

Dersom en flyplassoperatør setter ut en del av sin virksomhet, skal den sikre at den tjeneste eller det utstyret eller 

systemet som er satt ut eller kjøpt inn, oppfyller gjeldende krav. 

b)  Dersom en flyplassoperatør setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert i 

samsvar med denne del til å utføre slik virksomhet, skal organisasjonen arbeide under flyplassoperatørens tilsyn 

og godkjenning. Flyplassoperatøren skal sørge for at vedkommende myndighet får adgang til organisasjonen det 

er inngått kontrakt med, for å vurdere om gjeldende krav fortsatt er oppfylt. 

ADR.OR.D.015 Krav til personell 

a)  Flyplassoperatøren skal utpeke en ansvarlig leder som har myndighet til å sikre at all virksomhet kan finansieres 

og utføres i samsvar med gjeldende krav. Ansvarlig leder skal ha ansvar for å opprette og vedlikeholde et effektivt 

ledelsessystem. 

b)  Flyplassoperatøren skal utnevne personer som skal ha ansvar for ledelse og tilsyn på følgende områder: 

1)  driftstjenester på flyplassen og  

2)  vedlikehold av flyplassen. 

c)  Flyplassoperatøren skal utnevne en person eller gruppe personer som skal ha ansvar for utviklingen, vedlikeholdet 

og den daglige forvaltningen av sikkerhetsstyringssystemet. 

 Disse personene skal opptre uavhengig av andre ledere i organisasjonen, skal ha direkte adgang til ansvarlig leder 

og til de personene som har ansvaret for sikkerhetsspørsmål, og skal være ansvarlig overfor ansvarlig leder. 

d)  Flyplassoperatøren skal ha kvalifisert personell i tilstrekkelig antall til å kunne utføre planlagte oppgaver og 

virksomhet i samsvar med gjeldende krav. 

e)  Flyplassoperatøren skal utpeke et tilstrekkelig antall tilsynsførere til angitte oppgaver og ansvarsområder, idet det 

tas hensyn til operatørens organisasjon og antallet ansatte. 

f)  Flyplassoperatøren skal sikre at personell som er deltar i driften, vedlikeholdet og ledelsen av flyplassen har fått 

tilstrekkelig opplæring i samsvar med opplæringsprogrammet. 

ADR.OR.D.017 Programmer for opplæring og ferdighetskontroll 

a)  Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for personell som deltar i driften, 

vedlikeholdet og ledelsen av flyplassen. 

b)  Flyplassoperatøren skal sikre at uledsagede personer som arbeider på ferdselsområdet eller på andre driftsområder 

på flyplassen, har fått tilstrekkelig opplæring. 

c)  Flyplassoperatøren skal gjennom ferdighetskontroller med passende mellomrom sikre at personene nevnt i bokstav 

a) og b) ovenfor har vist at de har evne til å utføre oppgavene de er tildelt, for å sikre fortsatt kompetanse. 

d)  Flyplassoperatøren skal sikre at 

1)  det benyttes instruktører og sensorer med hensiktsmessige kvalifikasjoner og erfaring til gjennomføringen av 

opplæringsprogrammet, og 

2)  hensiktsmessige lokaler og ressurser brukes til å gjennomføre opplæringen.  
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e)  Flyplassoperatøren skal 

1)  føre hensiktsmessige registre over kvalifikasjoner, opplæring og ferdighetskontroller for å påvise samsvar med 

dette kravet, 

2)  på anmodning gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig for berørt personell, og 

3)  dersom en person er ansatt av en annen arbeidsgiver, på anmodning gjøre slik dokumentasjon om ved-

kommende tilgjengelig for den nye arbeidsgiveren. 

ADR.OR.D.020 Krav til anleggene 

a)  Flyplassoperatøren skal sikre at tilstrekkelige og hensiktsmessige anlegg er tilgjengelig for sitt personell og 

personell som er ansatt hos parter som denne har satt yting av drifts- og vedlikeholdstjenester på flyplassen ut til. 

b)  Flyplassoperatøren skal utpeke hensiktsmessige områder på flyplassen som skal brukes til oppbevaring av farlig 

gods som transporteres gjennom flyplassen, i samsvar med de tekniske forskriftene. 

ADR.OR.D.025 Samordning med andre organisasjoner 

Flyplassoperatøren skal 

a)  sikre at ledelsessystemet for flyplassen behandler samordning og grensesnitt med sikkerhetsprosedyrene hos andre 

organisasjoner som driver virksomhet eller yter tjenester på flyplassen, og  

b)  sikre at nevnte organisasjoner har innført sikkerhetsprosedyrer for å oppfylle gjeldende krav i forordning (EF)  

nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt kravene fastsatt i flyplasshåndboken. 

ADR.OR.D.027 Sikkerhetsprogrammer 

Flyplassoperatøren skal 

a)  utarbeide, lede og iverksette programmer for å fremme sikkerhet og utveksling av opplysninger som er relevante 

for sikkerheten, og 

b)  oppmuntre organisasjoner som driver eller yter tjenester på flyplassen, til å delta i slike programmer. 

ADR.OR.D.030 Sikkerhetsrapporteringssystem 

a)  Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre et sikkerhetsrapporteringssystem for alle ansatte og organi-

sasjoner som driver virksomhet eller yter tjenester på flyplassen, for å fremme sikkerheten på og sikker bruk av 

flyplassen. 

b)  Flyplassoperatøren skal i samsvar med ADR.OR.D.005 bokstav b) nr. 3 

1)  kreve at personellet og organisasjonene nevnt i bokstav a) benytter sikkerhetsrapporteringssystemet for 

obligatorisk rapportering av enhver ulykke, alvorlig hendelse og hendelse, og  

2)  sikre at sikkerhetsrapporteringssystemet kan benyttes for frivillig rapportering av enhver mangel, feil og 

sikkerhetsfare som kan påvirke sikkerheten. 

c)  Sikkerhetsrapporteringssystemet skal beskytte rapportørens identitet, oppmuntre til frivillig rapportering og gi 

mulighet til å inngi rapporter anonymt. 

d)  Flyplassoperatøren skal 

1)  registrere alle rapporter som sendes inn, 

2)  analysere og vurdere rapportene, alt etter hva som er relevant, for å utbedre sikkerhetsmangler og avdekke 

tendenser,  
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3)  sikre at alle organisasjoner som driver virksomhet eller yter tjenester på flyplassen som er relevante for 

sikkerhetsproblemet, deltar i analysen av disse rapportene, og at eventuelle fastslåtte korrigerende og/eller 

forebyggende tiltak iverksettes, 

4)  ved behov gjennomføre undersøkelser på grunnlag av rapporter, og 

5)  avstå fra å fordele skyld i tråd med prinsippene om en «rettferdighetskultur». 

ADR.OR.D.035 Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Flyplassoperatøren skal opprette en hensiktsmessig ordning for oppbevaring av dokumentasjon som omfatter all 

virksomhet som gjennomføres i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler. 

b)  Formatet for registrene skal angis i flyplasshåndboken. 

c)  Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri. 

d)  Dokumentasjonen skal oppbevares i minst fem år, unntatt når det gjelder nedenstående dokumenter, som skal 

oppbevares som følger: 

1)  sertifiseringsgrunnlaget for flyplassen, alternative samsvarskriterier som brukes, og gjeldende flyplass- eller 

flyplassoperatøresertifikat(er) skal oppbevares så lenge sertifikatet eller erklæringen er gyldig, 

2)  avtaler med andre organisasjoner skal oppbevares så lenge slike avtaler er i kraft, 

3)  håndbøker for flyplassutstyr eller -systemer som benyttes på flyplassen, skal oppbevares så lenge de er i bruk 

på flyplassen, 

4)  sikkerhetsvurderingsrapporter skal oppbevares i hele systemets/prosedyrens/virksomhetens levetid, 

5)  registre som gjelder personellets opplæring, kvalifikasjoner, helse og ferdighetskontroller, alt etter hva som er 

relevant, skal oppbevares i minst fem år etter at deres ansettelsesforhold har opphørt, eller inntil deres 

ansettelsesområde har blitt revidert av vedkommende myndighet, og  

6)  gjeldende utgave av fareregisteret. 

e)  All dokumentasjon skal være underlagt den gjeldende personvernlovgivningen. 

KAPITTEL E — FLYPLASSHÅNDBOK OG DOKUMENTASJON (ADR.OR.E) 

ADR.OR.E.005 Flyplasshåndbok 

a)  Flyplassoperatøren skal utarbeide og ajourføre en flyplasshåndbok. 

b)  Innholdet i flyplasshåndboken skal gjenspeile sertifiseringsgrunnlaget og kravene angitt i denne delen og del-

ADR.OPS, alt etter hva som er relevant, og skal ikke være i strid med vilkårene i sertifikatet. Flyplasshåndboken 

skal inneholde eller vise til alle opplysninger som er nødvendige for sikker bruk, drift og vedlikehold av 

flyplassen, dens utstyr og hinderbegrensende plan og hinderfrie områder samt andre områder i tilknytning til 

flyplassen. 

c)  Flyplasshåndboken kan utstedes i atskilte deler. 

d)  Flyplassoperatøren skal sikre at alt flyplasspersonell og alle andre relevante organisasjoners personell har enkel 

tilgang til de delene av flyplasshåndboken som er relevante for deres oppgaver og ansvarsområder. 

e)  Flyplassoperatøren skal 

1)  oversende til vedkommende myndighet de planlagte endringer og revisjoner av flyplasshåndboken før de trer i 

kraft når det gjelder punkter som krever forhåndsgodkjenning i samsvar med ADR.OR.B.040, og sørge for at 

de ikke trer i kraft før vedkommende myndighet har gitt sin godkjenning, eller 
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2)  oversende til vedkommende myndighet de planlagte endringer og revisjoner av flyplasshåndboken før de trer i 

kraft dersom den foreslåtte endringen eller revisjonen av flyplasshåndboken bare krever underretning av 

vedkommende myndighet i samsvar med ADR.OR.B.040 bokstav d) og ADR.OR.B.015 bokstav b). 

f)  Uten hensyn til bokstav e) dersom det av sikkerhetshensyn kreves umiddelbare endringer eller revisjoner, kan 

disse offentliggjøres og gjøres gjeldende umiddelbart, forutsatt at det er søkt om nødvendig godkjenning. 

g)  Flyplassoperatøren skal 

1)  revidere innholdet i flyplasshåndboken, sørge for at den er à jour og endre den når det er nødvendig, 

2)  innarbeide alle endringer og revisjoner som kreves av vedkommende myndighet, og 

3)  gjøre alt flyplasspersonell og alle andre relevante organisasjoner kjent med endringer som er relevante for 

deres oppgaver og ansvarsområder. 

h)  Flyplassoperatøren skal sikre at alle opplysninger som er hentet fra andre godkjente dokumenter, og eventuelle 

endringer av disse, gjengis korrekt i flyplasshåndboken. Dette er ikke til hinder for at flyplassoperatøren kan bruke 

forsiktigere opplysninger og prosedyrer i flyplasshåndboken. 

i)  Flyplassoperatøren skal sikre at 

1)  flyplasshåndboken skrives på et språk som vedkommende myndighet kan godta, og 

2)  alt personell kan lese og forstå språket som er brukt i de delene av flyplasshåndboken og øvrige driftsdo-

kumenter som gjelder deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

j)  Flyplassoperatøren skal sikre at flyplasshåndboken 

1)  er undertegnet av ansvarlig leder for flyplassen, 

2)  foreligger i trykt eller elektronisk format og er enkel å revidere, 

3)  har et system for utgavekontroll som er anvendt og synlig i flyplasshåndboken, og 

4)  overholder prinsippene om menneskelige faktorer og er organisert på en måte som gjør den lett å utarbeide, 

bruke og revidere. 

k)  Flyplassoperatøren skal oppbevare minst én fullstendig, ajourført utgave av flyplasshåndboken og gjøre den 

tilgjengelig for kontroll av vedkommende myndighet. 

l)  Flyplasshåndboken skal ha følgende innhold: 

1)  Generelt 

2)  Flyplassens ledelsessystem samt kvalifikasjons- og opplæringskrav 

3)  Nærmere opplysninger om flyplassområdet 

4)  Nærmere opplysninger om flyplassen som skal rapporteres til luftfartsinformasjonstjenesten 

5)  Nærmere opplysninger om driftsprosedyrer, utstyr og sikkerhetstiltak ved flyplassen. 

ADR.OR.E.010 Dokumentasjonskrav 

a)  Flyplassoperatøren skal sørge for at alle andre dokumenter som er påkrevd, og tilhørende endringer er tilgjen-

gelige. 

b)  Flyplassoperatøren skal straks kunne distribuere driftsinstrukser og annen informasjon. 
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VEDLEGG IV 

Del om driftskrav — flyplasser (del-ADR.OPS) 

KAPITTEL A — FLYPLASSDATA (ADR.OPS.A) 

ADR.OPS.A.005 Flyplassdata 

Flyplassoperatøren skal ved behov 

a)  fastsette, dokumentere og ajourføre opplysninger som er relevante for flyplassen og tilgjengelige tjenester, 

b)  framlegge opplysninger som er relevante for flyplassen og tilgjengelig tjenester for brukerne og relevante ytere av 

lufttrafikktjenester og luftfartsinformasjonstjenester. 

ADR.OPS.A.010 Krav til datakvalitet 

Flyplassoperatøren skal ha formelle avtaler med organisasjonene som de utveksler luftfartsdata og/eller luftfarts-

informasjon med. 

a)  Alle opplysninger som er relevante for flyplassen og tilgjengelige tjenester, skal framlegges av flyplassoperatøren 

med den kvalitet og integritet som kreves. 

b)  Når opplysninger som er relevante for flyplassen og tilgjengelige tjenester offentliggjøres, skal flyplassoperatøren 

1)  overvåke opplysninger som er relevante for flyplassen og tilgjengelige tjenester som kommer fra flyplass-

operatøren og som offentliggjøres av berørte ytere av lufttrafikktjenester og luftfartsinformasjonstjenester, 

2)  underrette berørte ytere av luftfartsinformasjonstjenester om alle endringer som må gjøres for å sikre korrekte 

og fullstendige opplysninger fra flyplassoperatøren som er relevante for flyplassen og tilgjengelige tjenester, 

3)  underrette berørte ytere av lufttrafikktjenester og ytere av luftfartsinformasjonstjenester når de offentliggjorte 

opplysninger fra flyplassoperatøren er ukorrekte eller uegnet. 

ADR.OPS.A.015 Samordning mellom flyplassoperatører og ytere av luftartsinformasjonstjenester 

a)  For å sikre at ytere av luftfartsinformasjonstjenester kan innhente opplysninger som gjør at de kan levere aktuell 

informasjon før flyging og oppfylle behovet for informasjon under flyging, skal flyplassoperatøren så snart som 

mulig sørge for at følgende rapporteres til hver enkelt berørt yter av luftfartsinformasjonstjenester: 

1)  Opplysninger om forholdene ved flyplassen, fjerning av ikke-funksjonsdyktige luftfartøyer, redning og 

brannslokking og hellingsindikatorer ved visuell landing. 

2)  Driftsstatus for tilhørende anlegg, tjenester og navigasjonshjelpemidler på flyplassen. 

3)  Eventuelle andre opplysninger som anses å være av betydning for driften. 

b)  Før flyplassoperatøren foretar endringer av flysikringssystemet, skal den ta behørig hensyn til den tiden som de 

berørte luftfartsinformasjonstjenestene trenger for å utarbeide, produsere og utstede relevant materiale som skal 

offentliggjøres. 

KAPITTEL B — DRIFTSTJENESTER, UTSTYR OG ANLEGG PÅ FLYPLASSEN (ADR.OPS.B) 

ADR.OPS.B.001 Yting av tjenester 

Tjenestene som angis i kapittel B i dette vedlegg skal ytes på flyplassen av flyplassoperatøren direkte eller indirekte. 

ADR.OPS.B.005 Flyplassens beredskapsplaner 

Flyplassoperatøren skal ha og gjennomføre en beredskapsplan for flyplassen som 

a)  står i forhold til de luftfartøyoperasjoner og annen virksomhet som utføres på flyplassen, 

b)  gir mulighet for å samordne berørte organisasjoner i tilfelle av en nødssituasjon på flyplassen eller i dens 

omgivelser, og 

c)  inneholder prosedyrer for regelmessig kontroll av at planen er tilstrekkelig, og for gjennomgåelse av resultatene 

for å bedre dens effektivitet.  
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ADR.OPS.B.010 Rednings- og brannslokkingstjenester 

a)  Flyplassoperatøren skal sikre at 

1)  det finnes anlegg, utstyr og tjenester til redning og brannslokking på flyplassen, 

2)  det finnes hensiktsmessig utstyr, brannslokkingsmidler og personell til rådighet i tilstrekkelig omfang og til 

rett tid, 

3)  rednings- og brannslokkingspersonell har forsvarlig opplæring, utstyr og kvalifikasjoner til å arbeide i et 

flyplassmiljø, og 

4)  rednings- og brannslokkingspersonell som kan få i oppgave å rykke ut ved en nødssituasjon, viser at de er 

medisinsk skikket til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, idet det tas hensyn til typen 

virksomhet. 

b)  Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for personell som deltar i rednings- og 

brannslokkingstjenester på flyplassen. 

c)  Flyplassoperatøren skal gjennomføre ferdighetskontroller med passende mellomrom for å sikre fortsatt 

kompetanse. 

d)  Flyplassoperatøren skal sikre at 

1)  det benyttes instruktører og sensorer med hensiktsmessige kvalifikasjoner og erfaring til gjennomføringen av 

opplæringsprogrammet, og 

2)  hensiktsmessige lokaler og ressurser brukes til å gjennomføre opplæringen. 

e)  Flyplassoperatøren skal 

1)  føre hensiktsmessige registre over kvalifikasjoner, opplæring og ferdighetskontroll for å påvise samsvar med 

dette kravet, 

2)  på anmodning gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig for berørt personell, og 

3)  dersom en person er ansatt av en annen arbeidsgiver, på anmodning gjøre slik dokumentasjon om ved-

kommende tilgjengelig for den nye arbeidsgiveren. 

f)  En midlertidig senkning av beskyttelsesnivået for flyplassens rednings- og brannslokkingstjenester på grunn av 

uforutsette omstendigheter krever ikke forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet. 

ADR.OPS.B.015 Overvåking av og tilsyn med ferdselsområdet og tilknyttede anlegg 

a)  Flyplassoperatøren skal overvåke tilstanden på ferdselsområdet og driftsstatus for tilknyttede anlegg og rapportere 

forhold som er av betydning for driften, uansett om de er midlertidige eller permanente, til berørte ytere av 

lufttrafikktjenester og ytere av luftfartsinformasjonstjenester. 

b)  Flyplassoperatøren skal gjennomføre regelmessige inspeksjoner av ferdselsområdet og tilknyttede anlegg. 

ADR.OPS.B.020 Reduksjon av faren for sammenstøt med dyr 

Flyplassoperatøren skal 

a)  vurdere faren for sammenstøt med dyr på og omkring flyplassen, 

b)  utarbeide metoder og prosedyrer for å redusere faren for sammenstøt mellom dyr og luftfartøyer på flyplassen og  

c)  underrette den relevante myndigheten dersom en vurdering av dyrelivet tyder på at det er forhold i flyplassens 

omgivelser som øker faren for sammenstøt med dyr. 

ADR.OPS.B.025 Bruk av kjøretøyer 

Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre prosedyrer for opplæring, vurdering og godkjenning av alle førere 

som kjører på ferdselsområdet. 

ADR.OPS.B.030 System for styring og kontroll av ferdsel på bakken 

Flyplassoperatøren skal sørge for at det finnes et system for styring og kontroll av ferdsel på bakken på flyplassen. 

ADR.OPS.B.035 Drift under vinterforhold 

Flyplassoperatøren skal sørge for at det er etablert og iverksatt metoder og prosedyrer som sikrer forsvarlige vilkår for 

driften av flyplassen under vinterforhold.  
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ADR.OPS.B.040 Nattdrift 

Flyplassoperatøren skal sørge for at det er etablert og iverksatt metoder og prosedyrer som sikrer forsvarlige vilkår for 

driften av flyplassen under nattflyginger. 

ADR.OPS.B.045 Flyginger i dårlig sikt 

a)  Flyplassoperatøren skal sørge for at det er etablert og iverksatt metoder og prosedyrer som sikrer forsvarlige vilkår 

for drift av flyplassen i dårlig sikt. 

b)  Prosedyrer ved dårlig sikt skal kreve forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

ADR.OPS.B.050 Drift under dårlige værforhold 

Flyplassoperatøren skal sørge for at det er etablert og iverksatt metoder og prosedyrer som sikrer forsvarlige vilkår for 

drift av flyplassen under dårlige værforhold. 

ADR.OPS.B.055 Drivstoffkvalitet 

Flyplassoperatøren skal kontrollere at organisasjoner som er deltar i lagring og distribusjon av drivstoff til luftfartøyer, 

har prosedyrer som sikrer at luftfartøyet forsynes med rent drivstoff av rett spesifikasjon. 

ADR.OPS.B.065 Visuelle hjelpemidler og elektriske systemer på flyplassen 

Flyplassoperatøren skal ha prosedyrer for å sikre at visuelle hjelpemidler og elektriske systemer på flyplassen fungerer 

etter hensikten. 

ADR.OPS.B.070 Sikkerhet ved arbeider på flyplassen  

a)  Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre prosedyrer for å sikre at 

1)  luftfartøyets sikkerhet ikke påvirkes av arbeider på flyplassen, og  

2)  sikkerheten ved arbeider på flyplassen ikke påvirkes av flyplassens operasjonelle drift. 

ADR.OPS.B.075 Sikring av flyplasser 

a)  Flyplassoperatøren skal overvåke flyplassen og dens omgivelser, herunder 

1)  hinderbegrensende plan eller hinderfrie områder som fastsatt i samsvar med sertifiseringsgrunnlaget, og andre 

plan eller områder i tilknytning til flyplassen, for å treffe hensiktsmessige tiltak innenfor sitt 

myndighetsområde for å begrense den risikoen som er forbundet med inntrengning i disse planene eller 

områdene, 

2)  merking og belysning av hindre for å kunne treffe tiltak innenfor sitt myndighetsområde, etter behov, og 

3)  farer knyttet til menneskelig virksomhet og arealbruk for å treffe tiltak innenfor sitt myndighetsområde, etter 

behov. 

b)  Flyplassoperatøren skal ha innført prosedyrer for å redusere risikoene som er forbundet med hindre, utbygginger 

og annen virksomhet innenfor de overvåkede områdene som kan påvirke sikkerheten for luftfartøyer som flyr til 

eller fra flyplassen. 

ADR.OPS.B.080 Merking og belysning av kjøretøyer og andre flyttbare gjenstander 

Flyplassoperatøren skal sørge for at kjøretøyer og andre flyttbare gjenstander, unntatt luftfartøyer, på flyplassens 

ferdselsområde er merket, og dersom kjøretøyene brukes om natten eller under forhold med dårlig sikt, belyst. Utstyr 

og kjøretøyer som bare brukes på oppstillingsplasser for service på luftfartøyer, kan unntas. 

ADR.OPS.B.090 Bruk av flyplassen av luftfartøyer med høyere bokstavkode 

a)  Unntatt når det gjelder nødssituasjoner for luftfartøyer, kan en flyplassoperatør etter forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet tillate at flyplassen eller deler av den brukes av luftfartøyer med en høyere bokstavkode 

enn det som er angitt i vilkårene for sertifikatet. 

b)  Ved oppfyllelsen av kravene i bokstav a) får bestemmelsene i ADR.OR.B.040 anvendelse. 

UNDERAVSNITT C — VEDLIKEHOLD AV FLYPLASSEN (ADR.OPS.C) 

ADR.OPS.C.005 Generelt 

Flyplassoperatøren skal utarbeide og gjennomføre et vedlikeholdsprogram, som også omfatter eventuelt forebyggende 

vedlikehold, for å vedlikeholde flyplassanleggene slik at de oppfyller de grunnleggende kravene i vedlegg Va til 

forordning (EF) nr. 216/2008. 
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ADR.OPS.C.010 Dekker, andre overflater på bakken og drenering 

a)  Flyplassoperatøren skal regelmessig inspisere overflatene på alle ferdselsområder, herunder dekker (rullebaner, 

taksebaner og oppstillingsplasser), tilstøtende områder og dreneringen for regelmessig vurdering av deres tilstand 

som ledd i et program for forebyggende og utbedrende vedlikehold av flyplassen. 

b)  Flyplassoperatøren skal 

1)  vedlikeholde overflatene på alle ferdselsområder med henblikk på å unngå og fjerne eventuelle gjenstander 

som kan forårsake skade på luftfartøyer eller deres systemers virkemåte, 

2)  vedlikeholde overflaten på rullebaner, taksebaner og oppstillingsplasser for å hindre at det oppstår skadelige 

unormale forhold, 

3)  treffe korrigerende vedlikeholdstiltak dersom friksjonsegenskapene på hele eller deler av rullebanen er 

dårligere enn et minstenivå, når den ikke er kontaminert. Disse målingene skal gjennomføres tilstrekkelig 

hyppig til å kunne fastslå tendensene med hensyn til rullebanens overflatefriksjon. 

ADR.OPS.C.015 Visuelle hjelpemidler og elektriske systemer 

Flyplassoperatøren skal utarbeide og sikre gjennomføring av et system for korrigerende og forebyggende vedlikehold 

av visuelle hjelpemidler og elektriske systemer for å sikre at belysnings- og merkesystemene er tilgjengelige og 

pålitelige og overholder gjeldende bestemmelser. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/640 

av 23. april 2015 

om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift og om endring av  

forordning (EU) nr. 965/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5 bokstav e) vi), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal Kommisjonen, med bistand fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(heretter kalt «Byrået»), vedta de nødvendige gjennomføringsregler for felles luftdyktighetskrav i hele Unionen. 

2) Disse kravene, som dekker hele livssyklusen for luftfartsprodukter, omfatter ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for 

en gitt type drift som av hensyn til sikkerheten skal gjennomføres etter førstegangsutstedelse av et typesertifikat. 

3) De tekniske kravene i JAR-26 om ytterligere luftdyktighetskrav til drift utstedt av De felles luftfartsmyndigheter 

(JAA) 13. juli 1998, endret ved endring 3 av 1. desember 2005, bør fastsettes i unionsretten fordi JAA ble nedlagt 

30. juni 2009, og virkeområdet for forordning (EF) nr. 216/2008 ble utvidet 20. februar 2008 til å omfatte drift.  

4) For å sikre konsekvens og for å presisere forpliktelser som gjelder luftdyktighet, bør en henvisning til denne forordning 

settes inn i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2). 

5) For å sikre en smidig overgang og for å unngå forstyrrelser bør det treffes hensiktsmessige overgangstiltak. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité nedsatt ved 

artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes felles ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner med henblikk på kontinuerlig luftdyktighet og 

sikkerhetsforbedringer for 

a) luftfartøyer som er registrert i en medlemsstat, 

b) luftfartøyer som er registrert i en tredjestat, og som brukes av en operatør som står under tilsyn av en medlemsstat.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 64. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

2020/EØS/18/47 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «største godkjente passasjersetekapasitet» den største passasjersetekapasiteten til et enkelt luftfartøy, unntatt seter til 

besetningen, som er fastsatt for driftsformål og angitt i driftshåndboken, 

b) «stort fly» fly som har sertifiseringsspesifikasjonene for store fly «CS-25» eller tilsvarende i sitt sertifiseringsgrunnlag. 

Artikkel 3 

Ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift 

Operatører som står under tilsyn av en medlemsstat, skal ved bruk av luftfartøyer som nevnt i artikkel 1 overholde bestemmel-

sene i vedlegg I.  

Artikkel 4 

Endring av forordning (EU) nr. 965/2012 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 965/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning slik at den inneholder en 

henvisning til denne forordning. 

Artikkel 5 

Overgangsbestemmelser 

Luftfartøyer som ifølge operatørenes opplysninger til vedkommende myndigheter overholder JAR-26 om ytterligere 

luftdyktighetskrav til drift (heretter kalt «JAR-26-krav»), utstedt av de felles luftfartsmyndigheter 13. juli 1998, endret ved 

tillegg 3 av 1. desember 2005, før anvendelsesdatoene nevnt i artikkel 6 skal anses for å oppfylle de tilsvarende spesifikasjoner 

som er fastsatt i vedlegg I til denne forordning.  

Luftfartøyer som i henhold til nr. 1 er vist å være i samsvar med JAR-26-kravene som tilsvarer spesifikasjonene fastsatt i punkt 

26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 og 26.250 i vedlegg I til denne forordning, kan deretter ikke 

endres på noen måte som vil kunne påvirke luftfartøyenes samsvar med de aktuelle JAR-26-kravene. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 14. mai 2015. 

Punkt 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 og 26.250 i vedlegg I får imidlertid anvendelse fra  

14. mai 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 23. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 
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VEDLEGG I 

DEL 26 

YTTERLIGERE LUFTDYKTIGHETSSPESIFIKASJONER FOR DRIFT 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

26.10  Vedkommende myndighet 

26.20 Utstyr midlertidig ute av drift 

26.30  Påvisning av samsvar 

KAPITTEL B — STORE FLY 

26.50  Seter, køyer, sikkerhetsbelter og -seler 

26.100  Nødutgangenes plassering 

26.105  Atkomst til nødutganger 

26.110  Merking av nødutganger 

26.120  Innvendig nødbelysning og betjening av nødbelysning 

26.150  Kabininteriør 

26.155  Lasteromsfôringens antennelighet 

26.160  Brannvern på toaletter 

26.200  Lydsignal for understellsvarsling 

26.250  Betjeningssystemer for dør til førerkabin — ved svikt hos et flygebesetningsmedlem 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

26.10  Vedkommende myndighet 

I den delen som angis i dette vedlegg, skal vedkommende myndighet som fra operatørene skal motta opplysninger om samsvar 

med spesifikasjonene, være den myndighet som er utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak. 

26.20  Utstyr midlertidig ute av drift 

En flyging skal ikke påbegynnes når et instrument, et utstyrselement eller en funksjon i luftfartøyet som kreves i henhold til 

denne delen, er ute av drift eller mangler, med mindre det er gitt fritak for dette i operatørens minsteutstyrsliste som fastsatt i 

del ORO.MLR.105, og fritaket er godkjent av vedkommende myndighet. 

26.30  Påvisning av samsvar 

a) Byrået skal i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008 utstede sertifiseringsspesifikasjoner som 

standardkriterier for å vise at produktene er i samsvar med denne delen. Sertifiseringsspesifikasjonene skal være 

tilstrekkelig detaljerte og spesifikke til å angi for operatørene vilkårene for hvordan samsvar med kravene i denne del kan 

vises. 

b) Operatørene kan vise samsvar med kravene i denne delen ved å overholde 

i) de detaljerte spesifikasjonene utstedt av Byrået i henhold til bokstav a) eller tilsvarende spesifikasjoner utstedt av 

Byrået i henhold til del 21.A16A, eller 

ii) tekniske standarder som gir et tilsvarende sikkerhetsnivå som angitt i nevnte spesifikasjoner.  
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KAPITTEL B — STORE FLY 

26.50  Seter, køyer, sikkerhetsbelter og -seler 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, og som er typesertifisert 1. januar 1958 eller senere, skal 

sørge for at hvert flyge- eller kabinbesetningsmedlems sete og sikringsutstyr er konfigurert for å gi best mulig vern ved en 

nødlanding, samtidig som den som sitter i setet kan ivareta sine nødvendige oppgaver og raskt komme seg ut.  

26.100  Nødutgangenes plassering 

Med unntak av fly som har en nødutgangskonfigurasjon som er installert og godkjent før 1. april 1999, skal operatører av store 

fly som brukes i kommersiell lufttransport og har en største godkjente passasjersetekapasitet på over 19, med én eller flere 

nødutganger deaktivert, påse at avstanden mellom de resterende utgangene er slik at effektiv evakuering er mulig. 

26.105  Atkomst til nødutganger 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal sørge for at det finnes midler slik at hver passasjer lett og 

raskt kan bevege seg fra sitt sete til en nødutgang ved en nødevakuering. 

26.110  Merking av nødutganger 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal overholde følgende: 

a) Det skal finnes midler som gjør det lett for personer i kabinen å finne, få adgang til å betjene nødutganger under de forhold 

som kan forventes under en nødevakuering. 

b) Det skal finnes midler slik at personell utenfor flyet lett kan finne og betjene nødutganger under en nødevakuering. 

26.120  Innvendig nødbelysning og betjening av nødbelysning 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal sørge for midler for å sikre at det finnes belyste utgangskilt, 

generell belysning av kabin- og utgangsområde samt nødutgangsbelysning i lav høyde slik at passasjerene lett kan finne 

utgangene og bevege seg til utgangene under en nødevakuering. 

26.150  Kabininteriør 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal overholde følgende: 

a) Alle materialer og alt utstyr som brukes i rom der besetning eller passasjerer oppholder seg, skal ha antennelighets-

egenskaper som minimerer virkningene av brann under flyging og gjør det mulig å overleve i kabinen inntil luftfartøyet 

evakueres. 

b) Røykeforbud skal angis med skilt. 

c) Avfallsbeholdere skal være utformet slik at en brann innvendig begrenses til beholderen, og skal være merket med forbud 

mot å kaste brennende materiale. 

26.155  Lasteromsfôringens antennelighet 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, og som er typesertifisert etter 1. januar 1958, skal sørge for at 

fôringen i lasterom i klasse C eller klasse D består av materialer som i tilstrekkelig grad forhindrer at virkningen av en brann i 

rommet bringer luftfartøyet eller de som er om bord i fare. 
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26.160  Brannvern på toaletter 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport med største godkjente passasjersetekapasitet på over 19, skal 

overholde følgende:  

Toalettene skal være utstyrt med 

a) røykdetektorer,  

b) anordninger for automatisk slokking av brann som oppstår i hver enkelt avfallsbeholder. 

26.200  Lydsignal for understellsvarsling 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal sørge for at det er installert et egnet lydsignal for  

understellsvarsling for i betydelig grad å redusere sannsynligheten for å lande med understellet utilsiktet trukket opp.  

26.250  Betjeningssystemer for dør til førerkabin — ved svikt hos et flygebesetningsmedlem 

Operatører av store fly som brukes i kommersiell lufttransport, skal sørge for at betjeningssystemene for dør til 

førerkabinen, når en slik finnes, har en alternativ åpningsmekanisme for å lette kabinbesetningsmedlemmenes adgang til 

førerkabinen ved svikt hos et flygebesetningsmedlem. 

  

VEDLEGG II 

I vedlegg III (del-ORO) til forordning (EU) nr. 965/2012, ORO.AOC.100 bokstav c), skal nr. 1 lyde: 

«1) de oppfyller alle gjeldende krav i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008, dette vedlegg (del-ORO), vedlegg IV 

(del-CAT) og vedlegg V (del-SPA) til denne forordning og vedlegg I (del 26) til forordning (EU) 2015/640(*), 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2015/640 av 23. april 2015 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type 

drift og om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 (EFT L 106 av 24.4.2015, s. 18).» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/55/EU 

av 16. april 2014 

om elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes flere globale, nasjonale, regionale og private standarder for elektroniske fakturaer som for tiden brukes av 

medlemsstatene. Ingen av disse standardene har forrang, og de fleste av dem er ikke samvirkende. 

2) Ettersom det mangler en felles standard, beslutter medlemsstatene å utvikle sine egne tekniske løsninger basert på egne 

nasjonale standarder når de fremmer bruken av eller gjør det obligatorisk å bruke elektroniske fakturaer i forbindelse 

med offentlig innkjøp. Det betyr at antallet forskjellige standarder som sameksisterer i medlemsstatene, er økende og 

forventes fortsatt å øke i framtiden. 

3) De mange forskjellige standardene som ikke er samvirkende, fører til en overdreven kompleksitet, rettslig usikkerhet og 

ytterligere driftskostnader for markedsdeltakere som bruker elektroniske fakturaer i flere medlemsstater. Markeds-

deltakere som ønsker å delta i innkjøpsvirksomhet på tvers av landegrensene, er ofte nødt til å følge en ny elektronisk 

faktureringsstandard hver gang de får adgang til et nytt marked. Ettersom de forskjellige rettslige og tekniske kravene til 

elektroniske fakturaer avskrekker markedsdeltakere fra å delta i innkjøpsvirksomhet på tvers av landegrensene, utgjør de 

hindringer til markedsadgang ved offentlig innkjøp på tvers av landegrensene og virker som handelshindringer. Dermed 

innskrenkes de grunnleggende frihetene, noe som har en direkte innvirkning på hvordan det indre marked fungerer. 

4) Disse handelshindringene i Unionen vil sannsynligvis bli større i framtiden når det utvikles flere nasjonale og private 

standarder som ikke er samvirkende, og når bruken av elektroniske fakturaer ved offentlig innkjøp blir mer utbredt og 

gjøres obligatorisk i medlemsstatene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 133 av 6.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016,  

s. 66. 

(1) EUT C 79 av 6.3.2014, s. 67. 

(2) Uttalelse avgitt 28. november 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

2020/EØS/18/48 
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5) Hindringer for å drive handel på tvers av landegrensene som skyldes at flere lovfestede krav og tekniske standarder i 

forbindelse med elektronisk fakturering sameksisterer, og mangelen på samvirkingsevne, bør fjernes eller reduseres. For 

å nå dette målet bør det utvikles en felles europeisk standard for den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en 

elektronisk faktura («europeisk standard for elektronisk fakturering»). Standarden bør fastsette og beskrive de kjerne-

elementene som en elektronisk faktura alltid må inneholde, og dermed gjøre det lettere å sende og motta elektroniske 

fakturaer mellom systemer som bygger på forskjellige tekniske standarder. Forutsatt at de nåværende standardene ikke 

er i strid med denne europeiske standarden, bør standarden ikke erstatte dem, og bruken av dem bør heller ikke 

begrenses, og det bør være mulig fortsatt å bruke dem parallelt med den europeiske standarden. 

6) Ved å sikre en semantisk samvirkingsevne og forbedre rettssikkerheten vil dette direktiv fremme innføringen av 

elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp og dermed gjøre det mulig for medlemsstatene, offentlige oppdragsgivere, 

oppdragsgivere og markedsdeltakere å skape betydelige fordeler i form av besparelser, miljøvirkninger og en reduksjon 

av den administrative byrden. 

7) Fordelene ved elektronisk fakturering blir størst når det å opprette, sende, overføre, motta og behandle en faktura kan 

helautomatiseres. Derfor bør bare maskinleselige fakturaer som mottakeren kan behandle automatisk og digitalt, anses 

for å være i samsvar med den europeiske standarden for elektronisk fakturering. En ren bildefil bør ikke kunne anses 

som en elektronisk faktura i henhold til dette direktiv. 

8) Målet med samvirkingsevne er å sikre at opplysninger kan framlegges og behandles på en ensartet måte i forskjellige 

forretningssystemer, uansett hvilken teknologi, anvendelse eller plattform som benyttes. Full samvirkingsevne omfatter 

samvirkingsevne på tre forskjellige nivåer: for fakturaens innhold (semantikk), det anvendte formatet eller språket 

(syntaks) og overføringsmetoden. Semantisk samvirkingsevne innebærer at den elektroniske fakturaen inneholder en 

viss mengde nødvendig informasjon, og at den nøyaktige betydningen av utvekslet informasjon bevares og forstås på en 

utvetydig måte, uavhengig av hvordan den fysisk gjengis eller overføres. Syntaktisk samvirkingsevne betyr at 

dataelementene i en elektronisk faktura presenteres i et format som kan utveksles direkte mellom avsender og mottaker 

og behandles automatisk. Syntaktisk samvirkingsevne kan sikres på to måter, nemlig ved å bruke en felles syntaks eller 

ved hjelp av tilordning mellom forskjellige syntakser. 

9) Det benyttes et stort antall syntakser. Syntaktisk samvirkingsevne sikres i stadig større omfang ved hjelp av tilordning. 

Denne metoden er effektiv dersom fakturaen inneholder alle de nødvendige dataelementene på semantisk nivå, og 

dersom disse er utvetydige. Ettersom dette ikke alltid er tilfellet, må samvirkingsevnen sikres på semantisk nivå. For 

ytterligere å forenkle bruken av elektronisk fakturering og for å redusere kostnadene bør ett av målene på lang sikt være 

å begrense antallet syntakser som brukes, helst ved å fokusere på dem som er mest brukt. 

10) Standardiseringen av elektronisk fakturering utfyller også arbeidet med å innføre elektroniske innkjøp som gjenspeiles i 

de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/25/EU(2). 

11) Det europeiske råd anførte i sine konklusjoner av 28. og 29. juni 2012 og 24. oktober 2013 at det bør gis prioritet til 

tiltak som sikter mot en ytterligere utvikling av elektronisk handel på tvers av landegrensene, og en modernisering av 

offentlig forvaltning, herunder ved å lette overgangen til elektronisk fakturering og en rask gjennomføring av dette. 

12) Europaparlamentet pekte i sin resolusjon av 20. april 2012 på oppsplittingen av markedet på grunn av nasjonale regler 

for elektronisk fakturering, understreket de vesentlige fordelene med elektronisk fakturering og framhevet betydningen 

av rettssikkerhet, et tydelig teknisk miljø og åpne og samvirkende løsninger for elektronisk fakturering som bygger på 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlig innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT  

L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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felles lovfestede krav, forretningsprosesser og tekniske standarder. Av disse grunner oppfordret Europaparlamentet til å 

gjøre elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp obligatorisk innen 2016. 

13) Det europeiske flerpartsforumet for elektronisk fakturering (e-fakturering) som ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 

av 2. november 2010(1), vedtok enstemmig i oktober 2013 en anbefaling om å bruke en semantisk datamodell for å 

støtte samvirkingsevne ved elektronisk fakturering. 

14) Dette direktiv bør få anvendelse på elektroniske fakturaer som mottas av offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere, 

og som er utstedt som følge av gjennomføringen av kontrakter som er underlagt europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(3), direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU. Det er 

bare elektroniske fakturaer utstedt av en markedsdeltaker som har fått tildelt den offentlige kontrakten eller konsesjons-

kontrakten (hovedleverandøren), som bør omfattes av dette direktiv. Når medlemsstater i henhold til artikkel 71 i 

direktiv 2014/24/EU og artikkel 88 i direktiv 2014/25/EU tillater direkte betaling til underleverandører, bør imidlertid de 

ordningene som skal fastsettes i innkjøpsdokumentene, inneholde bestemmelser om hvorvidt det skal brukes elektronisk 

fakturering ved betaling til underleverandører. Det bør gjøres klart at når en kontrakt tildeles en gruppe 

markedsdeltakere, gjelder dette direktiv for elektroniske fakturaer som både utstedes av gruppen og av de enkelte 

markedsdeltakerne. 

15) Dette direktiv bør også få anvendelse på konsesjonskontrakter som innebærer betalinger som krever at den markeds-

deltakeren som har fått tildelt konsesjonskontrakten, utsteder fakturaer. Begrepet «konsesjoner» er definert i artikkel 5 

nr. 1 i direktiv 2014/23/EU. Formålet med konsesjonskontrakter er innkjøp av arbeider eller tjenester gjennom en 

konsesjon som består i retten til å utnytte arbeidene eller tjenestene, eller som består i denne retten sammen med en 

betaling. 

16) Dette direktiv er underlagt artikkel 346 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Dette direktiv får ikke 

anvendelse på elektroniske fakturaer som er utstedt som følge av gjennomføringen av kontrakter (som er erklært 

hemmelige eller ledsages av særlige sikkerhetstiltak), og som er utelukket fra virkeområdet for direktiv 2014/23/EU, 

direktiv 2014/24/EU og direktiv 2014/25/EU i henhold til henholdsvis artikkel 10 nr. 6, artikkel 15 nr. 3 og artikkel 24 

nr. 3. Det bør på samme vilkår fastsettes en særlig utelukkelse i dette direktiv for elektroniske fakturaer som er utstedt 

som følge av gjennomføringen av slike kontrakter (som er erklært hemmelige eller ledsages av særlige sikkerhetstiltak), 

og som omfattes av virkeområdet for direktiv 2009/81/EF. 

17) Definisjonene i dette direktiv bør være i samsvar med annet EU-regelverk for offentlig innkjøp. 

18) Kommisjonen bør anvende de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(4) for å 

anmode den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen om å utarbeide en europeisk standard for elektronisk 

fakturering. I henhold til de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1025/2012 omfattes Kommisjonens beslutning 

om en slik anmodning av undersøkelsesprosedyren nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(5). 

19) Den europeiske standarden for elektronisk fakturering bør bygge på nåværende tekniske spesifikasjoner som er utviklet 

innenfor rammen av europeiske standardiseringsorganisasjoner, som for eksempel CEN (CWA 16356-MUG og CWA 

16562-CEN BII), og bør ta hensyn til andre relevante tekniske spesifikasjoner som er utviklet innenfor rammen av 

internasjonale standardiseringsorganisasjoner, som for eksempel UN/CEFACT (CII v. 2.0) og ISO (finansiell 

meldingsutveksling basert på metodikken i ISO 20022). I forbindelse med gjennomføringen av anmodningen om 

  

(1) Kommisjonsavgjerd av 2. november 2010 om oppnemning av eit europeisk fleirpartsforum for elektronisk fakturering (e-fakturering) 

(EUT C 326 av 3.12.2010, s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige 

oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og 

om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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standardisering bør den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen også ta hensyn til resultatene fra store 

forsøksprosjekter som gjennomføres innenfor rammen av det politiske programmet til støtte for rammeprogrammet for 

konkurranseevne og nyskaping, samt andre relevante organers og organisasjoners tekniske spesifikasjoner om 

elektronisk fakturering som har en utbredt bruk i næringslivet. Den europeiske standarden for elektronisk fakturering 

bør også være kompatibel med nåværende standarder for betaling, slik at det blir mulig med automatisk behandling av 

betalinger. 

20) Kommisjonen bør i sin anmodning til den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen kreve at den europeiske 

standarden for elektronisk fakturering skal være teknologisk nøytral for å unngå konkurransevridning, at den skal være 

forenlig med relevante internasjonale standarder for elektronisk fakturering for å unngå at den utgjør en teknisk hindring for 

markedsadgangen for leverandører fra tredjestater, og for å gjøre det lettere for europeiske leverandører å sende 

elektroniske fakturaer til kjøpere i tredjestater, samt at den skal overholde rådsdirektiv 2006/112/EF(1). Ettersom 

elektroniske fakturaer kan inneholde personopplysninger, bør Kommisjonen også kreve at den europeiske standarden for 

elektronisk fakturering tar hensyn til vernet av personopplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(2) og prinsippene om innebygd vern av opplysninger, forholdsmessighet og dataminimering. Ut over disse 

minstekravene bør Kommisjonen i sin anmodning til den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen fastsette 

ytterlige krav til innholdet i den europeiske standarden for elektronisk fakturering og en frist for vedtakelsen av den. 

21) For å sikre at små og mellomstore bedrifter også kan dra nytte av elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp bør den 

europeiske standarden for elektronisk fakturering gjøre det mulig å opprette brukervennlige systemer for elektronisk 

fakturering, det vil si systemer som er lette å forstå og lette å bruke. I denne sammenheng bør det også tas hensyn til det 

faktum at særlig små og mellomstore bedrifter samt mindre offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere har begrensede 

personalressurser og økonomiske midler. 

22) Den europeiske standarden for elektronisk fakturering bør også kunnes brukes ved handelstransaksjoner mellom foretak. 

For å kunne gi private markedsdeltakere mulighet til å bruke den nye standarden i sine forretningsforhold, bør 

Kommisjonen derfor sikre at standarden ikke utvikles på en måte som gjør den egnet til bruk bare ved offentlig innkjøp. 

23) For fakturaer som utstedes innen forskjellige bransjer, kan det være nødvendig å ta med opplysninger som er spesifikke 

for disse bransjene. Et begrenset antall felles standardelementer bør likevel finnes i alle fakturaer. Det er helt nødvendig 

at disse elementene er til stede for å kunne kontrollere om fakturaen på en riktig måte gjenspeiler den underliggende 

handelstransaksjonen, og for å sikre at fakturaen er rettsgyldig. En liste over de elementene som kreves for MVA-

formål, finnes i direktiv 2006/112/EF. Den europeiske standarden for elektronisk fakturering bør være forenlig med 

disse elementene. 

24) Den europeiske standarden for elektronisk fakturering bør definere semantiske dataelementer som særlig viser til 

utfyllende opplysninger om selger og kjøper, prosessidentifikatorer, fakturaegenskaper og -spesifikasjoner, leverings-

opplysninger samt betalingsopplysninger og -vilkår. Kjerneelementene i en elektronisk faktura bør tas med i hver enkelt 

elektronisk faktura. Dette bør sikre en tydelig og ensartet anvendelse av elektronisk fakturering. 

25) Avsenderen av en elektronisk faktura bør fortsatt ha muligheten til å garantere opprinnelsens ekthet og fakturainnholdets 

integritet ved hjelp av flere metoder, herunder ved hjelp av en elektronisk signatur, for å overholde direktiv 

2006/112/EF, men et krav om elektronisk signatur bør ikke inngå som et av elementene i den europeiske standarden for 

elektronisk fakturering. 

26) For å unngå urimelige kostnader og byrder for offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere bør den relevante 

europeiske standardiseringsorganisasjonen anmodes om å utarbeide en liste over et begrenset antall syntakser som er i 

samsvar med den europeiske standarden for elektronisk fakturering. Denne listen bør ikke utgjøre en del av den 

europeiske standarden for elektronisk fakturering. De oppførte syntaksene må allerede være i utstrakt bruk og med godt 

  

(1) Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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resultat av markedsdeltakere og offentlige oppdragsgivere. For å gjøre gjennomføringen lettere og raskere for medlems-

statene bør den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen anmodes om å oppgi passende syntaktiske 

bindinger fra den europeiske standarden for elektronisk fakturering for alle de syntaksene som er oppført på listen. 

Syntaktiske bindinger er retningslinjer for hvordan standarden kan gjengis i de forskjellige syntaksene. Denne 

standardiseringspublikasjonen bør utfylle den europeiske standarden for elektronisk fakturering og listen over syntakser. 

27) For å gjøre det lettere å bruke den europeiske standarden for elektronisk fakturering bør den europeiske standardise-

ringsorganisasjonen også anmodes om å utarbeide retningslinjer for samvirkingsevne ved overføring. Disse 

retningslinjene bør ikke utgjøre en del av den europeiske standarden for elektronisk fakturering eller være bindende for 

offentlige og andre oppdragsgivere. 

28) Før innføringen av den europeiske standarden for elektronisk fakturering i medlemsstatene bør den praktiske 

anvendelsen av standarden prøves i tilstrekkelig grad. En slik vurdering bør finne sted når standarden utarbeides. 

Vurderingen bør trekke inn sluttbrukerne og særlig omhandle aspekter som gjelder anvendelighet og brukervennlighet, 

og bør også vise at standarden kan gjennomføres på en kostnadseffektiv og forholdsmessig måte. 

29) Dersom den europeiske standarden for elektronisk fakturering og listen over syntakser som er i samsvar med 

standarden, og som er utarbeidet av den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen, oppfyller kravene i 

Kommisjonens anmodning til den europeiske standardiseringsorganisasjonen, og dersom standarden er blitt testet, bør 

henvisningene til den europeiske standarden for elektronisk fakturering og listen over syntakser offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

30) Bestemmelsene om utviklingen av standarden og de andre standardiseringspublikasjonene som er fastsatt i dette 

direktiv, er i samsvar med de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1025/2012. For å ta hensyn til dette 

direktivs særlige karakter er det imidlertid hensiktsmessig å fastsette at beslutninger om å offentliggjøre eller ikke 

offentliggjøre henvisningene til standarden og listen over syntakser, eller om å offentliggjøre dem med begrensninger, 

vedtas i henhold til undersøkelsesprosedyren. Dette bør likevel ikke berøre anvendelsen av de relevante bestemmelsene i 

forordning (EU) nr. 1025/2012 om formelle innvendinger mot harmoniserte standarder. 

31) Europeiske standardiseringsorganisasjoner reviderer og ajourfører standarder regelmessig for å ta hensyn til den 

teknologiske utviklingen. På bakgrunn av den raske utviklingen i IKT-sektoren bør Kommisjonen også kunne anmode 

om at den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen reviderer og ajourfører den europeiske standarden for 

elektronisk fakturering for å ta hensyn til denne utviklingen og sikre fortsatt samvirkingsevne. 

32) For å møte den teknologiske utviklingen eller markedets krav bør Kommisjonen kunne vedta en gjennomføringsrettsakt 

for å revidere og ajourføre listen over syntakser. Ved mer sammensatte tilpasninger bør Kommisjonen kunne anmode 

om at den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen reviderer og ajourfører listen over syntakser. 

33) Dersom Kommisjonen anser det for nødvendig for å sikre fullstendig og fortløpende samvirkingsevne, for å ta hensyn til 

den teknologiske utviklingen eller for å begrense antall syntakser, bør den kunne revidere en liste over syntakser som 

allerede er offentliggjort. I den forbindelse bør Kommisjonen ta hensyn til listen over syntakser som er fastsatt, revidert 

og ajourført av den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen. 

34) Ved utløpet av de innarbeidingsfristene som er fastsatt i dette direktiv, bør offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere 

være forpliktet til å motta og behandle elektroniske fakturaer som er i samsvar med den europeiske standarden for 

elektronisk fakturering og med alle syntaksene på listen som Kommisjonen har offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende. Offentlige og andre oppdragsgivere bør derfor ikke avvise elektroniske fakturaer som oppfyller ovennevnte 

vilkår, bare på grunn av manglende overholdelse av andre krav (f.eks. nasjonale eller bransjespesifikke krav, eller 

utfyllende tekniske krav av annen art) enn dem som er særlig omhandlet i dette direktiv. Andre tvingende 

avvisningsgrunner, som gjelder for eksempel kontraktsvilkår, bør likevel ikke berøres av denne forpliktelsen. Før 

offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere betaler fakturaen står de under alle omstendigheter fritt til å kontrollere om 

innholdet i den elektroniske fakturaen gjenspeiler den underliggende handelstransaksjonen på en riktig måte (f.eks. om 

fakturabeløpet er riktig), og om fakturaen er utstedt til rett mottaker. Forpliktelsen til ikke å avvise elektroniske 

fakturaer i samsvar med dette direktiv, berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (EUT  

L 48 av 23.2.2011, s. 1). 
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35) Dette direktiv bør bare forplikte mottakerne av en faktura, det vil si offentlige oppdragsgivere, oppdragsgivere og 

innkjøpssentraler, til å godta og behandle elektroniske fakturaer. Dette direktiv bør ikke berøre avsenderens rett til å 

velge mellom å sende sin faktura i samsvar med den europeiske standarden for elektronisk fakturering, i samsvar med 

nasjonale eller andre tekniske standarder eller i papirform. Dette direktiv bør likevel ikke forhindre medlemsstatene i å 

kreve at det bare sendes elektroniske fakturaer i forbindelse med offentlig innkjøp. Dersom avsenderen velger å 

oversende fakturaen i henhold til den europeiske standarden for elektronisk fakturering, bør mottakerens forpliktelse til 

å motta og behandle den bare gjelde dersom fakturaen er utarbeidet i en av de syntaksene som er tatt med på listen over 

syntakser offentliggjort av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. Dette bør ikke berøre avsenderens mulighet 

til å benytte seg av en tredjemanns tjenester for å omsette sin egen syntaks til en av syntaksene på listen. 

36) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(1) og har avgitt uttalelse 11. november 2013(2). I sin uttalelse offentliggjorde han anbefalinger for å sikre et 

passende vern av opplysninger ved anvendelsen av dette direktiv. Det bør tas hensyn til disse anbefalingene når den 

europeiske standarden for elektronisk fakturering utarbeides, og når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere 

behandler personopplysninger. Det skal særlig gjøres klart at nåværende lovgivning om vern av opplysninger også får 

anvendelse på elektronisk fakturering, og at offentliggjøring av personopplysninger til innsyns- og regnskapsformål må 

være i tråd med personvernet. 

37) Ettersom direktiv 2006/112/EF inneholder regler for fakturering, herunder elektronisk fakturering, bør dets forbindelse 

med dette direktiv avklares. Dette direktiv har et annet formål og et annet virkeområde enn direktiv 2006/112/EF, og det 

berører derfor ikke bestemmelsene om bruk av elektroniske fakturer til MVA-formål i dette. Særlig regulerer 

artikkel 232 i direktiv 2006/112/EF forholdet mellom handelspartnere og har som formål å sikre at mottakeren ikke kan 

påtvinges avsenderens bruk av elektroniske fakturaer. Dette bør imidlertid ikke berøre medlemsstatenes rett til å pålegge 

offentlige og andere oppdragsgivere en forpliktelse til å motta elektroniske fakturaer på visse vilkår. 

38) For å gi offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere mulighet til å utforme og treffe tekniske tiltak på en ordentlig måte 

etter at den europeiske standarden for elektronisk fakturering er opprettet og listen over syntakser er godkjent, noe som 

er nødvendig for å overholde dette direktiv, og ettersom det er nødvendig med en rask gjennomføring av elektronisk 

fakturering, bør en innarbeidingsfrist på 18 måneder etter offentliggjøringen av henvisningen til den europeiske 

standarden for elektronisk fakturering og listen over syntakser i Den europeiske unions tidende, anses for berettiget. 

Som unntak fra denne generelle innarbeidingsfristen og med henblikk på å gjøre det lettere å innføre elektronisk 

fakturering for visse offentlige oppdragsgivere, som for eksempel lokale og regionale offentlige oppdragsgivere og 

offentlige foretak, bør medlemsstatene kunne utsette anvendelsen av dette direktiv for ikke-statlige offentlige 

oppdragsgivere og oppdragsgive i inntil 30 måneder etter offentliggjøringen av henvisningen til den europeiske 

standarden for elektronisk fakturering og listen over syntakser i Den europeiske unions tidende. Denne muligheten til å 

utsette anvendelsen av kravene i dette direktiv bør ikke gjelde for innkjøpssentraler. 

39) For å gjøre det lettere for offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere å gjennomføre kravene i dette direktiv bør 

Kommisjonen sikre at medlemsstatene holdes fullt og løpende underrettet om framdriften i arbeidet med å utvikle 

standarden og de andre standardiseringspublikasjonene, som de relevante europeiske standardiseringsorganisasjonene 

skal gjennomføre. Dette bør gi medlemsstatene mulighet til å utføre det nødvendige forberedende arbeidet med henblikk 

på å avslutte gjennomføringen innen avtalte frister. 

40) Ettersom offentlige og andre ppdragsgivere vil kunne godkjenne elektroniske fakturaer som oppfyller andre standarder 

enn den europeiske standarden for elektronisk fakturering samt fakturaer i papirform, med mindre noe annet er fastsatt i 

nasjonal rett, innføres det ikke ved dette direktiv ytterligere kostnader eller byrder overfor foretak, herunder svært små, 

små og mellomstore bedrifter i henhold til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(3). Kommisjonen og 

medlemsstatene bør dessuten gjøre sitt ytterste for å minimere kostnadene ved den europeiske standarden for elektronisk 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(2) EUT C 38 av 8.2.2014, s. 2. 

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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fakturering for dens brukere, særlig for svært små, små og mellomstore bedrifter, slik at den lettere kan innføres i hele 

Den europeiske union. 

41) Medlemsstatene bør i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv ta hensyn til behovene til små og mellomstore 

bedrifter, mindre offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere og gi nødvendig støtte til alle offentlige oppdragsgivere, 

oppdragsgivere og leverandører, slik at den europeiske standarden for elektronisk fakturering kan tas i bruk. Det bør 

dessuten tilbys opplæringstiltak, særlig for små og mellomstore bedrifter. 

42) For å legge til rette for tekniske og prosedyremessige tilpasninger som alle berørte parter må gjøre ved offentlig innkjøp 

for å sikre en vellykket gjennomføring av dette direktiv, bør medlemsstatene om mulig stille støtte fra strukturfondene 

til rådighet for alle støtteberettigede offentlige oppdragsgivere, oppdragsgivere og små og mellomstore bedrifter. 

43) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv, og for å utarbeide, begrense og revidere listen over 

syntakser, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne gjennomføringsmyndigheten bør utøves i samsvar 

med forordning (EU) nr. 182/2011. Undersøkelsesprosedyren bør benyttes ved vedtakelsen av gjennomførings-

rettsaktene som gjelder listen over syntakser, ettersom de tjener til å lette anvendelsen av den europeiske standarden for 

elektronisk fakturering og til å sikre samvirkingsevne og rask tilpasning til den teknologiske utviklingen. Undersøkel-

sesprosedyren bør også benyttes ved vedtakelsen av gjennomføringsrettsakter når det gjelder innvendinger mot den 

europeiske standarden for elektronisk fakturering, ettersom slike rettsakter kan få følger for forpliktelsen til å motta og 

behandle elektroniske fakturaer. 

44) Ettersom målet for denne forordning, som er å fjerne markeds- og handelshindringer som er en følge av forskjellige 

nasjonale regler og standarder, og å sikre samvirkingsevne, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på elektroniske fakturaer som utstedes som følge av gjennomføringen av kontrakter som omfattes 

av direktiv 2009/81/EF, direktiv 2014/23/EU, direktiv 2014/24/EU eller direktiv 2014/25/EU. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på elektroniske fakturaer utstedt som følge av gjennomføringen av kontrakter som omfattes 

av direktiv 2009/81/EF, dersom tildelingen og gjennomføringen av kontrakten er erklært hemmelig eller skal ledsages av 

særlige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i en medlemsstat, og forutsatt at medlemsstaten har 

fastslått at de aktuelle vesentlige interessene ikke kan sikres ved mindre inngripende tiltak. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «elektronisk faktura» en faktura som er utstedt, sendt og mottatt i et strukturert elektronisk format, som gjør det mulig å 

behandle den automatisk og elektronisk, 

2) «kjerneelementer i en elektronisk faktura» et sett vesentlige opplysninger som en elektronisk faktura må inneholde for å 

sikre samvirkingsevne på tvers av landegrensene, herunder nødvendige opplysninger for å overholde lovgivningen, 

3) «semantisk datamodell» et strukturert og logisk innbyrdes forbundet sett termer og deres betydning, som angir kjerne-

elementene i en elektronisk faktura,  
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4) «syntaks» et språk eller en dialekt som kan leses maskinelt, og som brukes til å gjengi dataelementene i en elektronisk 

faktura, 

5) «syntaktiske bindinger» retningslinjer for hvordan en semantisk datamodell for en elektronisk faktura kan gjengis i de ulike 

syntaksene, 

6) «offentlige oppdragsgivere» offentlige oppdragsgivere som definert i artikkel 1 nr. 17 i direktiv 2009/81/EF, artikkel 6 nr. 1 

i direktiv 2014/23/EU og artikkel 2 nr. 1 punkt 1) i direktiv 2014/24/EU, 

7) «ikke-statlige offentlige oppdragsgivere» ikke-statlige offentlige oppdragsgivere som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 3 i 

direktiv 2014/24/EU, 

8) «innkjøpssentral» en innkjøpssentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 16 i direktiv 2014/24/EU, 

9) «oppdragsgivere» oppdragsgivere som definert i artikkel 1 nr. 17 i direktiv 2009/81/EF, artikkel 7 nr. 1 og 2 i direktiv 

2014/23/EU og artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2014/25/EU, 

10) «internasjonal standard» en internasjonal standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

11) «europeisk standard» en europeisk standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 3 

Opprettelse av en europeisk standard 

1.  Kommisjonen skal anmode den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen om å utarbeide en europeisk standard 

for den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en elektronisk faktura («europeisk standard for elektronisk 

fakturering»). 

Kommisjonen skal kreve at den europeiske standarden for elektronisk fakturering oppfyller minst følgende vilkår: 

– Den er teknologisk nøytral. 

– Den er forenlig med relevante internasjonale standarder for elektronisk fakturering. 

– Den tar hensyn til behovet for vern av personopplysninger i samsvar med direktiv 95/46/EF, til en metode for innebygd vern 

av opplysninger og til prinsippene om forholdsmessighet, dataminimering og formålsbegrensning. 

– Den er i samsvar med relevante bestemmelser i direktiv 2006/112/EF. 

– Den gjør det mulig å opprette praktiske, brukervennlige, fleksible og kostnadseffektive systemer for elektronisk fakturering. 

– Den tar hensyn til særlige behov hos små og mellomstore bedrifter, ikke-statlige offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere. 

– Den kan brukes ved handelstransaksjoner mellom foretak. 

Kommisjonen skal anmode om at den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen utarbeider en liste over et begrenset 

antall syntakser som overholder den europeiske standarden for elektronisk fakturering, passende syntaktiske bindinger og 

retningslinjer for samvirkingsevne ved overføring, med henblikk på å gjøre det lettere å bruke en slik standard. 

Anmodningene skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 1–5 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Som ledd i den relevante europeiske standardiseringsorganisasjonens arbeid med å utarbeide standarden, skal den praktiske 

anvendelsen av standarden for sluttbrukerne testes innen fristen i nr. 2. Kommisjonen skal ha det overordnede ansvaret for 

testene og sikre at det under testen tas særlig hensyn til overholdelsen av kriteriene for anvendelighet, brukervennlighet og 

mulige gjennomføringskostnader i samsvar med nr. 1 annet ledd. Kommisjonen skal framlegge en rapport om resultatet av 

testen for Europaparlamentet og Rådet.  
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2.  Dersom den europeiske standarden for elektronisk fakturering som er utarbeidet i samsvar med anmodningen i nr. 1, 

oppfyller kravene i denne, og dersom testfasen i samsvar med nr. 1 femte ledd er gjennomført, skal Kommisjonen offentliggjøre 

henvisningen til denne standarden i Den europeiske unions tidende, sammen med listen over et begrenset antall syntakser 

utarbeidet i samsvar med anmodningen i nr. 1. Denne offentliggjøringen skal foretas senest 27. mai 2017. 

Artikkel 4 

Formelle innvendinger mot den europeiske standarden 

1.  Når en medlemsstat eller Europaparlamentet anser at den europeiske standarden for elektronisk fakturering og listen over 

syntakser ikke fullt ut overholder de kravene som er fastsatt i artikkel 3 nr. 1, skal medlemsstaten eller Europaparlamentet 

underrette Kommisjonen om dette med en nærmere forklaring, og Kommisjonen skal beslutte 

a)  å offentliggjøre eller ikke å offentliggjøre henvisningene til den gjeldende europeiske standarden for elektronisk fakturering 

og listen over syntakser i Den europeiske unions tidende, eller å offentliggjøre henvisningene med begrensninger, 

b)  å opprettholde, opprettholde med begrensinger eller trekke tilbake henvisningene til den gjeldende europeiske standarden 

for elektronisk fakturering og listen over syntakser i Den europeiske unions tidende. 

2.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre opplysninger om den europeiske standarden for elektronisk fakturering 

og listen over syntakser som har vært gjenstand for en beslutning som angitt i nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal underrette den berørte europeiske standardiseringsorganisasjonen om sin beslutning som omhandlet i 

nr. 1, og skal om nødvendig be om endring av den gjeldende europeiske standarden for elektronisk fakturering eller listen over 

syntakser. 

4.  Beslutningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) i denne artikkel skal vedtas i henhold til undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 10 nr. 2. 

Artikkel 5 

Vedlikehold og videreutvikling av den europeiske standarden og listen over syntakser 

1.  For å ta hensyn til den teknologiske utviklingen og sikre fullstendig og fortløpende samvirkingsevne når det gjelder 

elektronisk fakturering ved offentlig innkjøp, kan Kommisjonen 

a)  ajourføre eller revidere den europeiske standarden for elektronisk fakturering, 

b)  ajourføre og revidere listen over syntakser offentliggjort av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. 

2.  Dersom Kommisjonen beslutter å foreta handlingen som angitt i nr. 1 bokstav a), skal den framsette en anmodning til den 

relevante europeiske standardiseringsorganisasjonen. Denne anmodningen skal framsettes i henhold til framgangsmåten nevnt i 

artikkel 3 nr. 1, uten at fristene der får anvendelse. 

3.  Artikkel 4 får anvendelse på ajourføringer eller revidering som foretas i samsvar med nr. 1 bokstav a). 

4.  Dersom Kommisjonen beslutter å foreta handlingen som angitt i nr. 1 bokstav b), skal den gjøre det enten i henhold til 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 10 nr. 2, eller ved å framsette en anmodning til den relevante standardise-

ringsorganisasjonen. En slik anmodning skal framsettes i henhold til framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1, uten at fristene 

der får anvendelse. 

Artikkel 6 

Kjerneelementer i en elektronisk faktura 

Kjerneelementer i en elektronisk faktura skal blant annet være 

a)  prosess- og fakturaidentifikatorer, 

b)  faktureringsperiode, 

c)  opplysninger om selger, 

d)  opplysninger om kjøper, 

e)  opplysninger om betalingsmottakeren, 

f)  opplysninger om selgerens avgiftsrepresentant,  
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g)  kontrakthenvisning, 

h)  leveringsopplysninger, 

i)  betalingsinstrukser, 

j)  opplysninger om rabatter eller tillegg, 

k)  opplysninger om fakturapost, 

l)  samlet fakturabeløp, 

m)  MVA-spesifikasjon. 

Artikkel 7 

Mottak og behandling av elektroniske fakturaer 

Medlemsstatene skal sikre at offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere mottar og behandler elektroniske fakturaer som er i 

samsvar med den europeiske standarden for elektronisk fakturering, hvis henvisning er offentliggjort i henhold til artikkel 3 

nr. 2, og med en av syntaksene på listen offentliggjort i henhold til artikkel 3 nr. 2. 

Artikkel 8 

Vern av opplysninger 

1.  Dette direktiv berører ikke gjeldende unionsrett og nasjonal rett om vern av opplysninger. 

2.  Med forbehold for bestemmelser som strider mot unionsretten eller nasjonal rett, og uten at det berører unntak og 

begrensninger fastsatt i artikkel 13 i direktiv 95/46/EF, kan personopplysninger som er innhentet for elektronisk fakturering, 

bare brukes til dette formålet eller til formål som er forenlig med dette. 

3.  Uten at det berører unntak og begrensninger fastsatt i artikkel 13 i direktiv 95/46/EF, skal medlemsstatene sikre at 

offentliggjøringen, av hensyn til innsyn og regnskapsføring, av personopplysninger som er innsamlet ved elektronisk 

fakturering, stemmer overens med formålet for offentliggjøringen og med prinsippet om personvern. 

Artikkel 9 

Bruk av elektroniske fakturaer til MVA-formål 

Dette direktiv berører ikke bestemmelsene i direktiv 2006/112/EF. 

Artikkel 10 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 11 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 27. november 2018 vedta, kunngjøre og anvende de lovene og forskriftene som er nødvendige 

for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene senest 18 måneder etter offentliggjøringen av henvisningen til den europeiske 

standarden for elektronisk fakturering i Den europeiske unions tidende, vedta, offentliggjøre og anvende de bestemmelsene som 

er nødvendige for å etterkomme forpliktelsen i artikkel 7 til å motta og behandle elektroniske fakturaer. 

Medlemsstatene kan utsette anvendelsen nevnt i første ledd med hensyn til ikke-statlige offentlige oppdragsgivere og 

oppdragsgivere inntil 30 måneder etter offentliggjøringen i Den europeiske unions tidende av henvisningen til den europeiske 

standarden for elektronisk fakturering. 
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Ved offentliggjøring av henvisningen til den europeiske standarden for elektronisk fakturering skal Kommisjonen offentliggjøre 

i Den europeiske unions tidende den endelige ikrafttredelsesdatoen for tiltakene nevnt i første ledd. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 12 

Revisjon 

Kommisjonen skal revidere virkningene av dette direktiv på det indre marked og innføringen av elektronisk fakturering ved 

offentlig innkjøp, og skal framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om dette innen tre år etter fristen for den 

lengste utsettelsen som er fastsatt for ikke-statlige offentlige oppdragsgivere i artikkel 11 nr. 2 annet ledd. Rapporten skal om 

nødvendig ledsages av en konsekvensanalyse av behovet for ytterligere tiltak. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 14 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/345 

av 2. mars 2015 

om endring av vedtak 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/578/EF og 2010/18/EF og avgjerd 2011/263/EU, 

2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for 

tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2015) 1286](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF(2) sluttar å gjelde 30. juni 2015. 

2) Kommisjonsvedtak 2009/564/EF(3) sluttar å gjelde 30. november 2015. 

3) Kommisjonsvedtak 2009/578/EF(4) sluttar å gjelde 30. november 2015. 

4) Kommisjonsvedtak 2010/18/EF(5) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

5) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(6) sluttar å gjelde 28. april 2015. 

6) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU(7) sluttar å gjelde 28. april 2015. 

7) Kommisjonsavgjerd 2011/382/EU(8) sluttar å gjelde 24. juni 2015. 

8) Kommisjonsavgjerd 2011/383/EU(9) sluttar å gjelde 28. juni 2015. 

9) Det er gjort ei vurdering av relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i vedtak 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/578/EF og 2010/18/EF og avgjerd 2011/263/EU, 

2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU. Ettersom dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i desse rettsaktene, framleis er under revisjon, bør det tidsrommet som 

miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast. Ettersom revisjonen av desse 

rettsaktene er på ulike stadium, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll 

som er fastsette i vedtak 2009/563/EF, skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2015, og det tidsrommet som 

miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 2009/564/EF, 2009/578/EF og 

2010/18/EF og avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU, skal gjelde for, bør lengjast til  

31. desember 2016.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 4.3.2015, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 67. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy (TEU 

L 196 av 28.7.2009, s. 27). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/564/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

campingplasstenester (TEU L 196 av 28.7.2009, s. 36). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/578/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

overnattingstenester (TEU L 198 av 30.7.2009, s. 57). 

(5) Kommisjonsvedtak 2010/18/EF av 26. november 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

gulvbelegg av tre (TEU L 8 av 13.1.2010, s. 32). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2014, s. 22). 

(7) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(8) Kommisjonsbeslutning 2011/382/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

håndoppvaskmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 40). 

(9) Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 52). 

0000/XXX/00/00 2020/EØS/18/49 
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10) Vedtak 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/578/EF og 2010/18/EF og avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU 

og 2011/383/EU bør difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA:  

Artikkel 1 

I vedtak 2009/563/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fottøy» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2015.» 

Artikkel 2 

I vedtak 2009/564/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «campingplasstenester» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 

til 31. desember 2016.» 

Artikkel 3 

I vedtak 2009/578/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «overnattingstenester» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 

31. desember 2016.» 

Artikkel 4 

I vedtak 2010/18/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteriene for produktgruppen «gulvbelegg av tre» samt kravene til vurdering og kontroll som er knyttet til disse 

kriteriene, skal gjelde til 31. desember 2016.» 

Artikkel 5 

I avgjerd 2011/263/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Kriteria for produktgruppa «maskinoppvaskmiddel» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 

31. desember 2016.» 

Artikkel 6 

I avgjerd 2011/264/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Kriteria for produktgruppa «tekstilvaskemiddel» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2016.» 

Artikkel 7 

I avgjerd 2011/382/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «håndoppvaskmidler» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2016.» 
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Artikkel 8 

I avgjerd 2011/383/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «allrengjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler» og de tilhørende krav til vurdering og 

kontroll skal gjelde til 31. desember 2016.» 

Artikkel 9 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 2. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. juni 2014 

om maler for rapportering om de nasjonale programmene for gjennomføring av rådsdirektiv 

91/271/EØF 

[meddelt under nummer K(2014) 4208] 

(2014/431/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder(1), særlig artikkel 17 

nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Medlemsstatene skal utarbeide rapporter om sine nasjonale programmer for gjennomføring av direktiv 91/271/EØF og 

skal om nødvendig innen 30. juni hvert annet år framlegge for Kommisjonen en ajourføring av opplysningene på 

bakgrunn av maler utarbeidet av Kommisjonen. 

2)  Unionen er innstilt på å utnytte sitt miljøregelverk best mulig ved å forbedre gjennomføringen, herunder ved å sikre at 

offentligheten har tilgang til tydelig informasjon som viser hvordan regelverket gjennomføres. Systemer som aktivt 

sprer slike opplysninger, bør innføres på nasjonalt plan og bør suppleres med en oversikt på unionsplan over de enkelte 

medlemsstaters resultater(2). 

3)  I sin melding om det europeiske borgerinitiativet «Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a 

commodity»(3) forpliktet Kommisjonen seg til å gjøre opplysninger om avløpsvann fra byområder mer tilgjengelig for 

borgerne, særlig gjennom forenklet og åpen håndtering og spredning av data. 

4)  Endringene som innføres ved denne beslutning, bygger på forsøksprosjektet med opprettelse av en strukturert ramme for 

gjennomføring og informasjon som ledd i Kommisjonens innsats for å utvikle enkle, klare, stabile og forutsigbare 

rammeregler for virksomheter, arbeidstakere og borgere med det mål å redusere den administrative byrden og øke 

åpenheten(4). 

5)  Malene vedtatt ved kommisjonsvedtak 93/481/EØF(5) bør revideres for å ta hensyn til behovet for forenkling og økt 

åpenhet, reduksjon av den administrative byrden og nye metoder for behandling av data og rapportering. Nevnte vedtak 

bør derfor erstattes. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i direktiv 

91/271/EØF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Malene for rapportering om de nasjonale programmer for gjennomføring av direktiv 91/271/EØF som er fastsatt i vedlegget, 

vedtas. 

Artikkel 2 

Vedtak 93/481/EØF oppheves. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 4.7.2014, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 69. 

(1) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 

(3) KOM(2014) 177, endelig. 

(4) KOM(2012) 746, endelig. 

(5) Kommisjonsvedtak (EØF) nr. 93/481 av 28. juli 1993 om modeller for framlegging av nasjonale programmer fastsatt i artikkel 17 i 

rådsdirektiv 91/271/EØF (EFT L 226 av 7.9.1993, s. 23). 

2020/EØS/18/50 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

PROGRAM FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 91/271/EØF 

Tabell 1 

Grunnleggende opplysninger 

Medlemsstat:  

Rapporteringsdato:  

Referansedato brukes for å identifisere manglende over-

holdelse eller løpende frister (tabell 2 og 3): 

 

Navn på kontaktperson for rapportering(1):  

Institusjon:  

Gate:  

Postnummer:  

Sted:  

Telefon:  

E-post:  

Eventuelle andre merknader:  

(1) Personopplysninger (navn, telefon osv.) registreres i samsvar med artikkel 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 45/2001 (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Medlemsst a t :  

Tabell 2 

A —Avløpsnett eller IAS(1) i tettbebyggelser med 2 000 pe og over som ikke overholder kravene på referansedatoen 

Grunnleggende opplysninger om tettbebyggelsen Tiltak for avløpsnett og IAS i henhold til artikkel 3 

Tettbebyggelsens 

ID(2) 

Tettbebyg-

gelsens navn 

Tettbebyggel-

sens status 

Identifiserte 

grunner for 

manglende 

overholdelse 

Planlagte tiltak 

for å overholde 

artikkel 3 

(avløpsnett og 

IAS) 

Dato eller forventet dato 

for avslutning av 

forberedende tiltak for 

avløpsnett eller IAS 

(planlegging, utforming, 

innkjøp, tillatelser i 

henhold til nasjonale 

krav osv.)(3) 

Startdato og 

forventet 

startdato for 

arbeider på 

avløpsnett 

eller IAS 

Forventet dato 

for fullføring 

av arbeider på 

avløpsnett 

eller IAS 

Forventede 

investerings-

kostnader for 

avløpsnett 

eller IAS 

(ifølge na-

sjonal plan) 

Navn på EU-

midler som 

etter planen 

skal brukes for 

å ferdigstille 

avløpsnett 

eller IAS (hvis 

relevant)(4) 

Beløp av EU-

midler som 

det etter 

planen vil bli 

anmodet om 

for å ferdig-

stille avløps-

nett eller IAS 

(hvis relevant) 

Relevante 

kommentarer 

om avløpsnett 

eller IAS 

  Manglende 

overholdelse 

(NC) 

  (mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (euro)  (euro)  

  NC          

  NC          

(1) Individuelle systemer eller andre egnede systemer (artikkel 3 nr. 1 i direktivet). 

(2) Samme ID for tettbebyggelsen som ved rapportering i henhold til artikkel 15 nr. 4. 

(3) Bare nødvendig dersom byggingen av avløpsnett eller IAS ikke er påbegynt på referansedatoen. 

(4) F.eks. Det europeiske fond for regionutvikling (EFRU), Utjevningsfondet (CF), lån fra Den europeiske investeringsbank (EIB), lån fra Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Fondet for 

miljøvern og energieffektivitet (EPEEF), Det europeiske sosialfond (ESF), … 
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B —Avløpsnett eller IAS i tettbebyggelser med 2 000 pe og over med løpende frister(1) på referansedatoen 

Grunnleggende opplysninger om tettbebyggelsen Tiltak for avløpsnett eller IAS i henhold til artikkel 3 

Tettbebyggelsens 

ID(2) 

Tettbebyggelse

ns navn 

Tettbebyggelse

ns status 

Planlagte tiltak for 

å overholde 

artikkel 3 

(avløpsnett og 

IAS) 

Dato eller forventet dato 

for avslutning av 

forberedende tiltak for 

avløpsnett eller IAS 

(planlegging, utforming, 

innkjøp, tillatelser i 

henhold til nasjonale  

krav osv.)(3) 

Startdato og 

forventet 

startdato for 

arbeider på 

avløpsnett eller 

IAS 

Forventet dato 

for fullføring av 

arbeider på 

avløpsnett eller 

IAS 

Forventede 

investerings-

kostnader for 

avløpsnett eller 

IAS (ifølge 

nasjonal plan) 

Navn på EU-

midler som etter 

planen skal 

brukes for å 

ferdigstille 

avløpsnett eller 

IAS (hvis 

relevant)(4) 

Beløp av EU-

midler som det 

etter planen vil bli 

anmodet om for å 

ferdigstille 

avløpsnett eller 

IAS (hvis 

relevant) 

Relevante 

kommentarer om 

avløpsnett eller 

IAS 

  Løpende 

frister (PD) 

 (mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (euro)  (euro)  

  PD         

  PD         

(1) Herunder fristene fastsatt i tiltredelsestraktatene. 

(2) Samme ID for tettbebyggelsen som ved rapportering i henhold til artikkel 15 nr. 4. 

(3) Bare nødvendig dersom byggingen av avløpsnett eller IAS ikke er påbegynt på referansedatoen. 

(4) F.eks. Det europeiske fond for regionutvikling (ERDF), Utjevningsfondet (CF), lån fra Den europeiske investeringsbank (EIB), lån fra Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Fondet for 

miljøvern og energieffektivitet (EPEEF), Det europeiske sosialfond (ESF), … 
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Medlemsst a t : 

Tabell 3 

A —Renseanlegg for avløpsvann fra byområder i tettbebyggelser med 2 000 pe eller over som ikke overholder kravene på referansedatoen(1)  

Grunnleggende opplysninger om renseanlegget for avløpsvann fra byområder Tiltak for renseanlegg for å overholde artikkel 4, 5 og 7 (2) 

Rense-

anleggets ID 

(3) 

Rense-

anleggets navn 

ID for den 

eller de tett-

bebyggelser 

som betjenes 

Navn på den 

eller de tett-

bebyggelser 

som betjenes 

Rense-

anleggets 

status 

Identifiserte grunner 

for manglende over-

holdelse 

Nødvendige 

tiltak for å 

overholde 

kravene for 

renseanlegg 

Mengden 

som kommer 

inn i rense-

anlegget på 

forventet 

dato for 

krav-

overholdelse 

(ifølge plan) 

Rense-

anleggetsdi

mensjonerte 

kapasitet for 

organisk 

belastning 

(ifølge plan) 

Type 

behandling i 

renseanlegge

t (ifølge plan) 

Dato eller 

forventet 

dato for 

avslutning av 

for-bere-

dende tiltak 

(planlegging, 

utforming 

osv.)(4) 

Dato eller 

forventet 

startdato for 

arbeider 

Dato eller 

forventet 

dato for 

ferdig-

stillelse av 

arbeider 

Forventet 

dato for 

over-holdelse 

(12 måneders 

prøve-taking) 

Forventede 

investerings-

kostnader for 

rense-

anlegget 

(ifølge na-

sjonal plan) 

Navn på 

EU-midler 

som etter 

planen skal 

brukes (hvis 

relevant)(5) 

Beløp av 

nødvendige 

EU-midler 

(planlagt) 

Relevante 

kommentarer 

om rense-

anlegget 

    Manglende 

overholdelse 

(NC) 

F.eks. utilstrekkelig 

utforming / foreldet /  

nye krav /  

økt belastning / 

driftsforstyrrelser/... 

 pe pe 1, 2, 3-N, 

3-P, 3-

mikrobio-

logi, 3-

annet 

(mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (euro)  (euro)  

    NC              

    NC              

(1) I henhold til direktivet er det for individuelle anlegg i tettbebyggelser med over 10 000 pe ikke krav om opplysninger om manglende fjerning av fosfor og nitrogen i følsomme områder der det kan dokumenteres at den samlede mengden som kommer inn i alle renseanleggene i området, 

reduseres med minst 75 % av den totale mengden fosfor og minst 75 % av den totale mengden nitrogen på referansedatoen. 

(2) Artikkel 7 gjelder bare tettbebyggelser med under 10 000 pe med utslipp til kystvann. 

(3) Samme ID for renseanlegget som brukes for rapportering i henhold til artikkel 15 nr. 4. 

(4) Bare nødvendig dersom byggingen av renseanlegget ikke er påbegynt på referansedatoen. 

(5) F.eks. Det europeiske fond for regionutvikling (ERDF), Utjevningsfondet (CF), lån fra Den europeiske investeringsbank (EIB), lån fra Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Fondet for miljøvern og energieffektivitet (EPEEF), Det europeiske sosialfond (ESF), … 
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B —Renseanlegg for avløpsvann fra byområder i tettbebyggelser med 2 000 pe eller over med løpende frister(1) på referansedatoen(2) 

Grunnleggende opplysninger om renseanlegget for avløpsvann fra byområder Tiltak for renseanlegg for å overholde artikkel 4, 5 og 7 

Rense-

anleggets 

ID(3) 

Rense-

anleggets navn 

ID for den 

eller de 

tettbebyggel-

ser som 

betjenes 

Navn på den 

eller de 

tettbebyggelse

r som betjenes 

Rense-

anleggets 

status 

Nødvendige tiltak for 

å overholde kravene 

for renseanlegg 

Mengden som 

kommer inn i 

renseanlegget 

på forventet 

dato for krav-

overholdelse 

(ifølge plan) 

Rense-

anleggets 

dimensjonerte 

kapasitet for 

organisk 

belastning 

(ifølge plan) 

Type 

behandling i 

renseanlegget 

(ifølge plan) 

Dato eller 

forventet dato for 

avslutning av 

forberedende 

tiltak 

(planlegging, 

utforming osv.)(4) 

Dato eller 

forventet 

startdato for 

arbeider 

Dato eller 

forventet 

dato for 

ferdigstillels

e av arbeider 

Forventet 

dato for 

overholdelse 

(12 måneders 

prøvetaking) 

Forventede 

investeringsko

stnader for 

renseanlegget 

(ifølge 

nasjonal plan) 

Navn på EU-

midler som 

etter planen 

skal brukes 

(hvis 

relevant)(5) 

Beløp av 

nødvendige 

EU-midler 

(planlagt) 

Relevante 

kommentarer 

om rensean-

legget 

    Løpende 

frister (PD) 

 pe pe 1, 2, 3-N, 3-

P, 3-mikro-

biologi, 3-

annet 

(mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (mm/åååå) (euro)  (euro)  

    PD             

    PD             

(1) Herunder fristene fastsatt i tiltredelsestraktatene eller ved identifisering av nye følsomme områder (artikkel 5). 

(2) I henhold til direktivet er det for individuelle anlegg i tettbebyggelser med over 10 000 pe ikke krav om opplysninger om manglende fjerning av fosfor og nitrogen i følsomme områder der det kan dokumenteres at den samlede mengden som kommer inn i alle renseanleggene i området, 

reduseres med minst 75 % av den totale mengden fosfor og minst 75 % av den totale mengden nitrogen på referansedatoen. 

(3) Samme ID for renseanlegget som brukes for rapportering i henhold til artikkel 15 nr. 4. 

(4) Bare nødvendig dersom byggingen av renseanlegget ikke er påbegynt på referansedatoen. 

(5) F.eks. Det europeiske fond for regionutvikling (ERDF), Utjevningsfondet (CF), lån fra Den europeiske investeringsbank (EIB), lån fra Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Fondet for miljøvern og energieffektivitet (EPEEF), Det europeiske sosialfond (ESF), … 
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Medlemsst a t :  

Tabell 4 

Nåværende og forventet samlet dimensjonert kapasitet for organisk belastning og investeringskostnader på nasjonalt plan 

Periode som omfattes 
Nåværende og forventet situasjon 

Nåværende eller forventet samlet 

dimensjonert kapasitet for alle 

renseanlegg ved periodens slutt 

Nåværende eller forventede 

investeringskostnader for avløpsnettene 

(nye eller moderniserte) 

Nåværende eller forventede 

investeringskostnader for renseanleggene 

(nye eller moderniserte) 

Nåværende/forventet pe millioner euro(2) millioner euro(2) 

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx(1) Nåværende    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

fra 1. januar xxxx til utgangen av xxxx Forventet    

(1) Velg sist kjente periode eller år. 

(2) Angi euro i løpende priser med referansedato (i mm/åååå) og om mva. er inkludert eller ikke. 
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Medlemsst a t :  

Tabell 5 

Andre spørsmål til vurdering ved utarbeiding av det nasjonale programmet 

Eventuelle relevante opplysninger bør gis i fritekst(1) 

Emne Forekomst i programmet 

Status for det nasjonale programmet Når ble det nasjonale programmet opprettet, og eventuelt når ble det sist ajourført? 

Er det nasjonale programmet blitt vedtatt som et juridisk bindende instrument? Hvis ja, 

hvilket? 

Hvor lenge er det nasjonale programmet ment å skulle vare? 

… 

Hovedmål Hva er hovedmålene i det nasjonale programmet: overholde kravene, sikre vedlikehold 

og fornyelse osv.? 

Er det mulig å spesifisere kostnadene for hvert av disse målene? 

… 

Sammenheng med andre deler av 

EUs regelverk 

I hvilken grad har tiltakene i det nasjonale programmet blitt inkludert i de relevante 

forvaltningsplanene for nedbørfelt etter europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF(2)? 

Omfatter det nasjonale programmet tiltak for beskyttede områder omfattet av vedlegg IV 

til direktiv 2000/60/EF (badevann, Natura 2000, skjell, drikkevann ...) bortsett fra 

områdene utpekt som følsomme i henhold til direktiv 91/271/EØF? Hvis ja, beskriv 

tiltakene. 

Er det nasjonale programmet blitt vurdert i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/42/EF(3)? Hvis ja, gi nærmere opplysninger. 

Er det noen sammenheng mellom det nasjonale programmet og gradvis reduksjon av 

utslipp og tap av prioriterte stoffer og opphør eller utfasing av utslipp og tap av 

prioriterte farlige stoffer (artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF)? Hvis ja, beskriv tiltakene. 

Er det noen sammenheng mellom det nasjonale programmet og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/56/EF(4) (f.eks. havavfall) ? Hvis ja, gi nærmere opplysninger. 

Er det noen sammenheng mellom det nasjonale programmet og internasjonale 

konvensjoner eller kommisjoner? Hvis ja, beskriv denne sammenhengen. 

Er det planlagt tiltak for å utpeke ytterligere følsomme områder i henhold til vedlegg IIA 

bokstav c) til direktiv 91/271/EØF? Hvis ja, beskriv tiltakene. 

Er det planlagt tiltak for mer omfattende rensing for å overholde artikkel 4 nr. 3 eller 5 

nr. 3 og vedlegg I.B.4 til direktiv 91/271/EØF? Hvis ja, gi nærmere opplysninger. 

... 

Bruk av EU-midler Hvor stort beløp av EU-midler planlegges til gjennomføringen av tiltakene i det 

nasjonale programmet? 

Hvordan er disse EU-midlene fordelt? 

... 

Informasjonssystemer Er det nasjonale programmet offentliggjort på Internett? Hvor? 

Finnes det noe system på Internett som gjør det mulig jevnlig å spore gjennomføringen 

av det nasjonale programmet? Gi nærmere opplysninger. 

… 
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Emne Forekomst i programmet 

Andre krav i direktiv 91/271/EØF Er tiltak nødvendig for å sikre at renseanlegget har tilstrekkelig yteevne under alle 

normale klimatiske forhold (artikkel 10 og vedlegg I.B) ? 

Er det planlagt tiltak for å redusere regnvannsoverløp (artikkel 3 nr. 2 og vedlegg I.A)? 

Er det planlagt tiltak for gjennomføring av artikkel 7? 

Er det planlagt tiltak for å fremme gjenbruk av renset avløpsvann (artikkel 12 nr. 1)? 

Er det planlagt tiltak for gjennomføring av artikkel 14 om håndtering av slam? 

Er det planlagt tiltak for å redusere utslipp av spillvann fra industri til avløpsnett for å 

sikre at kravene i vedlegg I.C overholdes? 

... 

Annet Gi opplysninger om eventuell pågående eller planlagt forskning om innovativ utvikling 

innen rensing av avløpsvann. 

Brukes det EU-midler i denne forbindelse? 

(1) F.eks. anses et eksisterende nasjonalt program som svar på spørsmål i tabell 5. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1) 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (EUT  

L 197 av 21.7.2001, s. 30). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

havmiljøpolitikk (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/180 

av 9. februar 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har 

utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, med angivelse av 

forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a nr. 3 

bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet ble omfattet av 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) er det fastsatt en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 

har utført en luftfartsvirksomhet i henhold til definisjonen i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den forvaltningsmessige byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken 

medlemsstat som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør. 

4) Inkludering i Unionens ordning for handel med utslippskvoter forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører luftfartsvirksomhet 

som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over luftfartøyoperatører fastsatt 

av Kommisjonen på grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5) Ved utarbeidingen av den ajourførte listen over luftfartøyoperatører slik at den omfatter luftfartøyoperatører som i 2014 har 

utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, er det tatt hensyn til flåteerklæringene Kommisjonen 

har mottatt fra luftfartøyoperatører og tjenesteselskaper. På grunn av manglende opplysninger er imidlertid en rekke 

forvaltnings- eller tjenesteselskaper og luftfartøyregistreringsnumre oppført på listen i stedet for luftfartøyoperatører. 

6) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 10.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 70. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

2020/EØS/18/51 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag 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. 

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 Formann 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 34 av 10.2.2015, s. 3–190] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 6. desember 2013 

om fastsettelse av et skjema for underretning om vedtakelse og vesentlige endringer av 

avfallshåndteringsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer 

[meddelt under nummer K(2013) 8641] 

(2013/727/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving 

av visse direktiver(1), særlig artikkel 33 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 28 i direktiv 2008/98/EF må 

medlemsstatene påse at deres vedkommende 

myndigheter utarbeider en eller flere avfallshåndterings-

planer som omfatter hele det geografiske territoriet til 

den berørte medlemsstaten. 

2) I tillegg skal medlemsstatene senest 12. desember 2013 

innføre avfallsforebyggingsprogrammer i samsvar med 

artikkel 29 i direktiv 2008/98/EF. 

3) For å gjøre det lettere å framlegge relevante 

opplysninger for Kommisjonen om vedtakelse og 

vesentlige endringer av disse planene og programmene 

bør det fastsettes et skjema for underretning om disse 

opplysningene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 10.12.2013, 

s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2015 av 

11. juni 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 

15.12.2016, s. 71. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 

2008/98/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal bruke skjemaet i vedlegg I og II til denne 

beslutning for å underrette Kommisjonen om vedtakelse og 

vesentlige endringer av avfallshåndteringsplaner og avfalls-

forebyggingsprogrammer som nevnt i artikkel 28 og 29 i 

direktiv 2008/98/EF. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

2020/EØS/18/52 

 _____  
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VEDLEGG I 

SKJEMA FOR UNDERRETNING OM VEDTAKELSE OG VESENTLIGE ENDRINGER AV 

AVFALLSHÅNDTERINGSPLANER 

Planens navn: 

...........................................................................................................................................................................................  

Administrasjonsorgan (navn, adresse, e-post og eventuelle andre kontaktopplysninger) ansvarlig for vedtakelse/endring 

av planen: 

...........................................................................................................................................................................................  

Elektronisk lenke til en offentlig tilgjengelig nettside for planen: 

...........................................................................................................................................................................................  

Administrasjonsorgan (navn, adresse, e-post og eventuelle andre kontaktopplysninger) ansvarlig for å samordne 

opplysningene i dette skjemaet: 

...........................................................................................................................................................................................  

Kryss av for det som er relevant: 

 Vedtakelse av en ny avfallshåndteringsplan 

 Vesentlig endring av en avfallshåndteringsplan 

(Viktig: Angi relevant(e) sidetall i planen og/eller referansedokumentet for hvert spørsmål) 

1. Alminnelige opplysninger 

1.1.  Vedtakelsesdato/endringsdato (måned/år): 

1.2.  Dekker planen hele medlemsstatens territorium? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom nei, angi hvilke deler av territoriet som ikke dekkes og grunnene til det: 

 ..................................................................................................................................................................................  

1.3. Hva er omfanget av avfallshåndteringsplanen? 

 Alle avfallsstrømmer 

 Fast kommunalt avfall 

 Farlig avfall 

 Særskilte avfallsstrømmer. Gi nærmere opplysninger: 

 Dersom planen ikke dekker alle avfallsstrømmer, angi relevante tilleggsplaner: 

 ..................................................................................................................................................................................  

1.4.  Oppfyller planen kravene i direktiv 2008/98/EF? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom nei, angi grunnene til dette: 

 ..................................................................................................................................................................................  

1.5. Er planen utarbeidet i samsvar med avfallshåndteringshierarkiet fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2008/98/EF? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom nei, angi for hvilke avfallsstrømmer planen avviker fra avfallshåndteringshierarkiet og hvorfor: 

 ..................................................................................................................................................................................   
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1.6.  Omfatter planen avfallsforebyggingsprogrammer? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi relevante lenker: 

 ..................................................................................................................................................................................  

1.7. Hvordan har relevante berørte parter og myndigheter og allmennheten deltatt i utarbeidingen av avfalls-

håndteringsplanene og avfallsforebyggingsprogrammene? 

 .............................................................................................................................................................................................  

2. Opplysninger om innsamlingsordninger og avfallsbehandlingsanlegg 

2.1. Inneholder planen en vurdering av behovet for nye innsamlingsordninger og store sluttbehandlings-/ 

gjenvinningsanlegg og tilknyttede investeringer? 

 Ja 

 Nei 

2.2. Inneholder planen opplysninger om beliggenheten for planlagte sluttbehandlingsanlegg eller store 

gjenvinningsanlegg og kriteriene for valget av beliggenheten? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi hvor i planen kriteriene er gitt: 

 ..................................................................................................................................................................................  

3. Opplysninger om avfallsrelaterte mål 

3.1.  Dekker planen håndtering av emballasje og emballasjeavfall (artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/62/EF(1))? 

 Ja 

 Nei 

3.2.  Inneholder planen strategier eller tiltak for å redusere biologisk nedbrytbart avfall som deponeres (artikkel 5 i 

rådsdirektiv 1999/31/EF(2))? 

 Ja 

 Nei 

3.3.  Bidrar planen til å nå målene for deponering av biologisk nedbrytbart avfall? 

 Ja 

 Nei 

3.4.  Inneholder planen en vurdering av nytten og egnetheten av økonomiske og andre virkemidler, som for eksempel 

avgifter for deponering, for å løse ulike avfallsproblemer? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi hvilke økonomiske virkemidler og tilknyttede tiltak som inngår i planen: 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ______  

  

(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. 

(2) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. 
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VEDLEGG II 

SKJEMA FOR UNDERRETNING OM VEDTAKELSE OG VESENTLIGE ENDRINGER AV 

AVFALLSFOREBYGGINGSPROGRAMMER 

Programmets navn: 

...........................................................................................................................................................................................  

Elektronisk lenke til en offentlig tilgjengelig nettside for programmet: 

...........................................................................................................................................................................................  

Administrasjonsorgan (navn, adresse, e-post og eventuelle andre kontaktopplysninger) ansvarlig for vedtakelse/endring 

av programmet: 

...........................................................................................................................................................................................  

Administrasjonsorgan (navn, adresse, e-post og eventuelle andre kontaktopplysninger) ansvarlig for å samordne 

svarene: 

...........................................................................................................................................................................................  

Kryss av for det som er relevant: 

 Vedtakelse av et nytt avfallsforebyggingsprogram 

 Vesentlig endring av et avfallsforebyggingsprogram(1) 

Dersom det underrettes om en vesentlig endring av et avfallsforebyggingsprogram, angi hvilket program 

endringen gjelder. 

Beskriv kort endringens omfang og hovedelementer, og angi hvor i avfallsforebyggingsprogrammet endringene 

er gjort: 

 ..................................................................................................................................................................................  

(Viktig: Angi relevant(e) sidetall i det meldte programmet og/eller referansedokumentet for hvert spørsmål) 

1. Alminnelige opplysninger 

1.1.  Vedtakelsesdato/endringsdato (måned/år): 

1.2.  Dekker programmet hele medlemsstatens territorium? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom nei, angi hvilke deler av territoriet som ikke dekkes og grunnene til det: 

 ..................................................................................................................................................................................  

1.3.  Inngår programmet i en avfallshåndteringsplan? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi i hvilke avfallshåndteringsplaner: 

 ..................................................................................................................................................................................   

  

(1) Gjelder bare dersom et avfallsforebyggingsprogram allerede er meldt til Kommisjonen. 
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1.4.  Inngår programmet i andre miljøpolitikkprogrammer? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi hvilket program eller hvilke programmer: 

 ..................................................................................................................................................................................  

2. Opplysninger om avfallsforebygging  

2.1.  Beskriver programmet eksisterende forebyggende tiltak? 

 Ja 

 Nei 

2.2.  Fastsetter programmet mål for avfallsforebygging? 

 Ja 

 Nei 

2.3.  I hvilken grad tar disse målene og tiltakene sikte på å bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og miljø-

virkningene av produksjon av avfall? 

 ..................................................................................................................................................................................  

2.4.  Angir programmet kvantitative og/eller kvalitative referanseverdier for vedtatte avfallsforebyggingstiltak? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi om de er kvalitative eller kvantitative samt relevant(e) sidetall: 

 ..................................................................................................................................................................................  

2.5.  Fastsetter programmet særlige kvalitative eller kvantitative mål og indikatorer? 

 Ja 

 Nei 

 Dersom ja, angi om de er kvalitative eller kvantitative samt relevant(e) sidetall: 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1361/2014 

av 18. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 og 13 samt internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 40(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. desember 2013 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2011-2013 (heretter kalt «de årlige forbedringene»), innenfor rammen 

av sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 

Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av IASB i 

den prosjektperioden som begynte i 2011, om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering 

(IFRS-er) der det ikke er samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av ordlyden. Endringer av IFRS 3 og 13 

er presiseringer eller rettinger av de respektive standardene. Endringer av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 40 

omfatter endringer av eksisterende krav eller ytterligere veiledning om gjennomføringen av disse kravene. 

(3) Disse endringene av eksisterende standarder inneholder enkelte henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan 

anvendes, ettersom IFRS 9 ennå ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning, forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og 

måling». 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at forbedringene oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b) IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c) IAS 40: «Investeringseiendom» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 120, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 72. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2020/EØS/18/53 
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2. Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner [sett inn 

den første dagen i måneden etter ikrafttredelse av denne forordning] eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-er for perioden 2011-2013(1) 

Endring av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

Nr. 2 endres, og nr. 64J tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

2  Denne IFRS kommer til anvendelse på en transaksjon eller annen hendelse som oppfyller definisjonen av en 

virksomhetssammenslutning. Denne IFRS får ikke anvendelse på 

a)  regnskapsføring av opprettelsen av en felleskontrollert ordning i finansregnskapet for den felleskontrollerte 

ordningen 

b)  … 

Ikrafttredelsestidspunkt 

… 

64J Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble nr. 2 bokstav a) endret. Foretakene 

skal anvende denne endringen fremadrettet på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endring av IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» 

Nr. 52 endres, og nr. C4 tilføyes. 

Anvendelse på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med utlignende posisjoner i markedsrisiko eller 

kredittrisiko hos motparten 

… 

52 Unntaket i nr. 48 kommer bare til anvendelse på finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og andre kontrakter 

innenfor virkeområdet for IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» eller IFRS 9: «Finansielle 

instrumenter». Henvisninger til finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i nr. 48–51 og 53–56 bør forstås som 

henvisninger til alle kontrakter som omfattes av og regnskapsføres i samsvar med IAS 39 eller IFRS 9, , uansett om de 

oppfyller definisjonene av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser i IAS 32: «Finansielle instrumenter — 

presentasjon». 

… 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

… 

C4 Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble nr. 52 endret. Et foretak skal anvende 

denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Foretakene skal anvende endringen 

fremadrettet fra begynnelsen av den årsregnskapsperioden da IFRS 13 ble anvendt første gang. Tidligere anvendelse er 

tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endring av IAS 40: «Investeringseiendom» 

Ny overskrift tilføyes over nr. 6. Nytt nr. 14A tilføyes. Etter nr. 84 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 84A og 85D. 

Klassifisering av eiendom som investeringseiendom eller eierbenyttet eiendom 

6  En eiendomsinteresse som innehas av en leietaker i henhold til en operasjonell leieavtale, kan bare klassifiseres og 

regnskapsføres som investeringseiendom dersom eiendommen ellers ville oppfylt definisjonen av en investe-

ringseiendom, og leietaker benytter modellen med virkelig verdi fastsatt i nr. 33–55 for den innregnede eiendelen. 

  

(1) «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes utenfor EØS, 

unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.» 
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Dette klassifiseringsalternativet er tilgjengelig for hver enkelt eiendom. Når dette klassifiseringsalternativet 

imidlertid er valgt for én slik eiendomsinteresse som innehas i henhold til en operasjonell leieavtale, skal all eiendom 

som er klassifisert som investeringseiendom, regnskapsføres ved hjelp av modellen med virkelig verdi. Når dette 

klassifiseringsalternativet er valgt, omfattes enhver interesse som er klassifisert på denne måten, av opplysnings-

kravene i nr. 74–78. 

… 

14 Det er nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om en eiendom kvalifiserer som investeringseiendom. Et foretak 

utvikler kriterier slik at det kan utøve et slikt skjønn konsekvent i samsvar med definisjonen av investeringseiendom, og 

med den tilhørende veiledningen i nr. 7–13. Nr. 75 bokstav c) krever at et foretak opplyser om disse kriteriene når 

klassifiseringen er vanskelig. 

14A Det er også nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om overtakelse av investeringseiendom er overtakelse av en 

eiendel eller en gruppe av eiendeler eller en virksomhetssammenslutning innenfor virkeområdet for IFRS 3: «Virksomhets-

sammenslutninger». Det bør henvises til IFRS 3 for å avgjøre om det er en virksomhetssammenslutning. Drøftingen i nr. 7–

14 i denne standard handler om hvorvidt en eiendom er eierbenyttet eiendom eller investeringseiendom, og ikke om 

overtakelsen av eiendom er en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3. Ved avgjørelse av om en bestemt 

transaksjon oppfyller definisjonen av en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3 og omfatter investe-

ringseiendom som definert i denne standard, er det nødvendig å anvende begge standardene hver for seg. 

… 

Overgangsbestemmelser 

… 

Anskaffelseskostmodellen 

… 

Virksomhetssammenslutninger 

84A Ved de årlige forbedringene for perioden 2011-2013, utstedt i desember 2013, ble nr. 14A og en overskrift over nr. 6 

tilføyd. Foretakene skal anvende endringen fremadrettet på overtakelse av investeringseiendom fra begynnelsen av 

den første årsregnskapsperioden foretaket vedtar endringen for. Overtakelse av investeringseiendom som er 

regnskapsført i tidligere perioder, skal derfor ikke justeres. Et foretak kan imidlertid velge å anvende endringen på 

individuelle overtakelser av investeringseiendom som fant sted før begynnelsen av den første årsregnskapsperioden 

som skjer på ikrafttredelsestidspunktet eller senere dersom, og bare dersom, de opplysningene som er nødvendige 

for å anvende endringen på disse tidligere transaksjonene, er tilgjengelige for foretaket. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

85D Ved de årlige forbedringene for perioden 2011-2013, utstedt i desember 2013, ble det tilføyd overskrifter over nr. 6 og 

etter nr. 84, og nytt nr. 14A og 84A ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskapsperioder som 

begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en 

tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2015/28 

av 17. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2, 3 og 8 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 24 og 38(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. desember 2013 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2010-2012 (heretter kalt «de årlige forbedringene»), innenfor for 

rammen av sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og 

klarere. Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av 

IASB i den prosjektperioden som begynte i 2010, om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell 

rapportering (IFRS-er) der det ikke er samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av ordlyden. Endringer av 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 8 og internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 24 og 38 

er presiseringer eller rettinger av de respektive standardene. Endringer av IFRS 2 og IFRS 3 omfatter endringer av 

eksisterende krav eller ytterligere veiledning om gjennomføringen av disse kravene. 

3) Som en følge av endringene av IFRS 3 må IAS 37 og IAS 39 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale 

regnskapsstandardene. 

4) Disse endringene av eksisterende standarder inneholder enkelte henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan 

anvendes, ettersom IFRS 9 ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget 

til denne forordning, forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

5) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at forbedringene oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

6) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 72. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2020/EØS/18/54 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  IFRS 2: «Aksjebasert betaling» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b)  IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  IFRS 8: «Driftssegmenter» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

d)  IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

e)  IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

f)  IAS 38: «Immaterielle eiendeler» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

g)  IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 

og måling» endres i samsvar med endringene av IFRS 3 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner  

1. februar 2015 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag 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. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-er for perioden 2010-2012(1) 

Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling» 

Nr. 15 og 19 endres, og nytt nr. 63B tilføyes. 

 Transaksjoner der det mottas tjenester 

 … 

15  Dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke innvinnes før motparten fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode, 

skal foretaket anta at tjenestene som skal ytes av motparten som vederlag for de samme egenkapitalinstrumentene, vil bli 

mottatt i framtiden, i løpet av innvinningsperioden. Foretaket skal regnskapsføre disse tjenestene som om de var ytt av 

motparten i løpet av innvinningsperioden, med en tilsvarende økning i egenkapital. Eksempler: 

a)  … 

b)  Dersom en ansatt får tildelt aksjeopsjoner som er betinget av at denne oppnår en inntjeningsbetingelse og blir 

værende i foretaket inntil denne inntjeningsbetingelsen er oppfylt, og innvinningsperiodens varighet varierer 

avhengig av når denne inntjeningsbetingelsen er oppfylt, skal foretaket anta at tjenestene som skal ytes av den 

ansatte som vederlag for aksjeopsjonene, vil bli mottatt i framtiden, i løpet av den forventede innvinningsperioden. 

… 

 Behandling av innvinningsbetingelser 

19  En tildeling av egenkapitalinstrumenter kan være betinget av at nærmere angitte innvinningsbetingelser blir oppfylt. En 

tildeling av aksjer eller aksjeopsjoner til en ansatt er for eksempel gjerne betinget av at den ansatte blir værende i 

foretaket i en nærmere angitt periode. Det kan være inntjeningsbetingelser som må oppfylles, som for eksempel at 

foretaket oppnår en nærmere angitt vekst i overskuddet eller en nærmere angitt økning i foretakets aksjekurs. 

Innvinningsbetingelser, bortsett fra markedsbetingelser, skal ikke tas i betraktning ved estimering av den virkelige 

verdien av aksjene eller aksjeopsjonene på måletidspunktet. Isteden skal innvinningsbetingelser tas i betraktning ved å 

justere antallet egenkapitalinstrumenter som blir inkludert i målingen av transaksjonsbeløpet, slik at det beløpet som til 

slutt innregnes for mottatte varer eller tjenester som vederlag for de tildelte egenkapitalinstrumentene, skal være basert 

på antallet egenkapitalinstrumenter som til slutt innvinnes. Dermed blir det på et kumulativt grunnlag ikke innregnet noe 

beløp for mottatte varer eller tjenester dersom de tildelte egenkapitalinstrumentene ikke innvinnes på grunn av 

manglende oppfyllelse av en innvinningsbetingelse, for eksempel ved at motparten unnlater å fullføre en nærmere angitt 

tjenesteperiode, eller en inntjeningsbetingelse ikke blir oppfylt, i henhold til kravene i nr. 21. 

 … 

 IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

 … 

63B Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utstedt i desember 2013, ble nr. 15 og 19 endret. I vedlegg 

A ble definisjonen av «innvinningsbetingelser» og «markedsbetingelse» endret, og definisjonen av «inntjeningsbetingelse» 

og «tjenestebetingelse» ble tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen fremadrettet på aksjebaserte betalingstrans-

aksjoner der tildelingstidspunkt er 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne 

endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg A ble definisjonen av «markedsbetingelse» og «innvinningsbetingelse» endret, og definisjonen av «inntjenings-

betingelse» og «tjenestebetingelse» ble tilføyd. 

  

(1) «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes utenfor 

EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på 

www.iasb.org.» 
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Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. 

…  

markedsbetingelse En inntjeningsbetingelse som utøvelseskursen, innvinning eller utøvelse av et 

egenkapitalinstrument avhenger av, og som er knyttet til markedskursen (eller verdien) 

for foretakets egenkapitalinstrumenter (eller egenkapitalinstrumentene til et annet 

foretak i samme konsern), for eksempel 

a)  oppnå en nærmere angitt aksjekurs eller et særskilt beløp for egenverdi av en 

aksjeopsjon eller 

b)  oppnå et nærmere angitt mål som er basert på markedskursen (eller verdien) til 

foretakets egenkapitalinstrumenter (eller egenkapitalinstrumentene til et annet 

foretak i samme konsern) i forhold til en indeks av markedskurser på andre foretaks 

egenkapitalinstrumenter. 

En markedsbetingelse krever at motparten fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode 

(dvs. en tjenestebetingelse), og tjenestekravet kan være eksplisitt eller implisitt. 

…  

inntjeningsbetingelse En innvinningsbetingelse som krever 

a)  at motparten fullfører en nærmere angitt tjenesteperiode (dvs. en tjenestebetingelse), 

og tjenestekravet kan være eksplisitt eller implisitt og 

b)  at nærmere angitte inntjeningsmål skal oppfylles mens motparten yter tjenesten som 

kreves i bokstav a) 

Perioden for å oppfylle inntjeningsmål 

a)  skal ikke gå utover tjenesteperiodens slutt, og 

b)  kan begynne før tjenesteperioden på vilkår av at første dag for inntjeningsmålet ikke 

er vesentlig tidligere enn første dag for tjenesteperioden. 

Et inntjeningsmål defineres ved henvisning til 

a)  foretakets egen virksomhet eller virksomhet i et annet foretak i samme konsern (dvs. 

en ikke-markedsbasert betingelse) 

b)  kursen (eller verdien) på et foretaks egenkapitalinstrumenter eller egenkapital-

instrumentene til et annet foretak i samme konsern (herunder aksjer og aksjeop-

sjoner) (dvs. en markedsbetingelse). 

Et inntjeningsmål kan gjelde enten inntjeningen i foretaket som helhet eller en del av 

foretaket (eller i en del av konsernet), som for eksempel en divisjon eller en enkelt 

ansatt. 

…  

tjenestebetingelse En innvinningsbetingelse som krever at motparten fullfører en nærmere angitt 

tjenesteperiode da tjenester ytes til foretaket. Dersom motparten, uansett grunn, slutter å 

yte tjenester i innvinningsperioden, har motparten ikke oppfylt betingelsen. En 

tjenestebetingelse krever ikke at et inntjeningsmål skal oppfylles. 

…  

innvinningsbetingelse En betingelse som avgjør om foretaket mottar de tjenestene som gir motparten rett til å 

motta foretakets kontanter, andre eiendeler eller egenkapitalinstrumenter i henhold til 

en aksjebasert betalingsordning. En innvinningsbetingelse er enten en tjenestebetin-

gelse eller en inntjeningsbetingelse. 
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Endring av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

Nr. 40 og 58 endres, og nr. 64I og nr. 67A og tilhørende overskrift tilføyes. 

 Betinget vederlag 

 … 

40  Det overtakende foretaket skal klassifisere en plikt til å betale betinget vederlag som oppfyller definisjonen av et 

finansielt instrument som en finansiell forpliktelse eller som egenkapital på grunnlag av definisjonene av et 

egenkapitalinstrument og en finansiell forpliktelse i nr. 11 i IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon». Det 

overtakende foretaket skal klassifisere en rett til å få returnert tidligere overført vederlag som en eiendel dersom visse 

vilkår er oppfylt. Nr. 58 gir veiledning om etterfølgende regnskapsføring av et betinget vederlag. 

 … 

 Betinget vederlag 

58  Noen endringer i den virkelige verdien av betinget vederlag som det overtakende foretaket innregner etter overtakel-

sestidspunktet, kan være en følge av ytterligere opplysninger som det overtakende foretaket mottok etter dette 

tidspunktet, om fakta og omstendigheter som forelå på overtakelsestidspunktet. Slike endringer er justeringer i 

målingsperioden i samsvar med nr. 45–49. Endringer som er en følge av hendelser etter overtakelsestidspunktet, som 

det å oppfylle et resultatmål, oppnå en nærmere angitt aksjekurs eller nå en nærmere angitt milepæl i et forsknings- og 

utviklingsprosjekt, er imidlertid ikke justeringer i målingsperioden. Det overtakende foretaket skal regnskapsføre 

endringer i den virkelige verdien av betinget vederlag som ikke er justeringer i målingsperioden på følgende måte: 

a)  … 

b)  Annet betinget vederlag som 

i)  faller inn under virkeområdet for IFRS 9, skal måles til virkelig verdi på hvert rapporteringstidspunkt, og 

endringer i virkelig verdi skal innregnes i resultatet i samsvar med IFRS 9 

ii)  ikke faller inn under virkeområdet for IFRS 9, skal måles til virkelig verdi på hvert rapporteringstidspunkt, og 

endringer i virkelig verdi skal innregnes i resultatet. 

 … 

 Ikrafttredelsestidspunkt 

 … 

64I Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 40 og 58 endret, og nr. 

67A og tilhørende overskrift ble tilføyd. Foretakene skal anvende denne endringen fremadrettet på virksomhets-

sammenslutninger der overtakelsestidspunkt er 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Et foretak kan 

anvende endringen tidligere forutsatt at IFRS 9 og IAS 37 (begge som endret ved de årlige forbedringene av IFRS-er for 

perioden 2010-2012) også anvendes. Dersom et foretak anvender denne endringen tidligere, skal foretaket opplyse om 

dette. 

 … 

 HENVISNING TIL IFRS 9 

67A  Dersom et foretak anvender denne standard, men ennå ikke anvender IFRS 9, bør alle henvisninger til IFRS 9 forstås 

som henvisninger til IAS 39. 

Endringer av andre IFRS-er som følge av endringen av IFRS 3 

Endring av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i november 2009) 

Nr. 5.4.4 endres, og nytt nr. 8.1.4 tilføyes.  
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 Investeringer i egenkapitalinstrumenter 

5.4.4 Ved førstegangsinnregning kan et foretak foreta et ugjenkallelig valg om å innregne i andre inntekter og 

kostnader senere endringer i den virkelige verdien av en investering i et egenkapitalinstrument innenfor 

virkeområdet for denne IFRS som ikke holdes for omsetning, og som heller ikke er et betinget vederlag for et 

overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3: «Virksomhetssammen-

slutninger». 

 … 

8.1  IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

 … 

8.1.4 Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utstedt i desember 2013, ble nr. 5.4.4 endret som følge 

av endring av IFRS 3. Foretakene skal anvende denne endringen fremadrettet på virksomhetssammenslutninger som 

IFRS 3 får anvendelse på. 

Endring av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utstedt i oktober 2010) 

Nr. 4.2.1 og 5.7.5 endres, og nytt nr. 7.1.4. tilføyes. 

4.2 Klassifisering av finansielle forpliktelser 

4.2.1 Et foretak skal klassifisere alle finansielle forpliktelser som senere måles, til amortisert kost etter «effektiv rente-

metoden», unntatt 

a) ... 

e) betinget vederlag for et overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 3: 

«Virksomhetssammenslutninger». Et slikt betinget vederlag skal senere måles til virkelig verdi. 

… 

Investeringer i egenkapitalinstrumenter 

5.7.5 Ved førstegangsinnregning kan et foretak foreta et ugjenkallelig valg om å innregne i andre inntekter og 

kostnader senere endringer i den virkelige verdien av en investering i et egenkapitalinstrument innenfor 

virkeområdet for denne IFRS som ikke holdes for omsetning, og som heller ikke er et betinget vederlag for et 

overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS. 

 … 

7.1  IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

 … 

7.1.4 Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utstedt i desember 2013, ble nr. 4.2.1 og 5.7.5 endret 

som følge av endring av IFRS 3. Foretakene skal anvende denne endringen fremadrettet på virksomhetssammen-

slutninger som IFRS 3 får anvendelse på. 

Endring av IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» 

Nr. 5 endres, og nytt nr. 99 tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

 … 

5  Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et foretak 

anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Enkelte typer avsetninger er for eksempel omhandlet i 

standarder om 

a)  … 

d)  ytelser til ansatte (se IAS 19: «Ytelser til ansatte»)  
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e)  forsikringskontrakter (se IFRS 4: «Forsikringskontrakter»). Denne standard får imidlertid anvendelse på en 

forsikringsgivers avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler, unntatt dem som stammer fra 

forsikringsgiverens kontraktsregulerte plikter og rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet 

for IFRS 4, og 

f)  betinget vederlag for et overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: «Virksomhetssammen-

slutninger»). 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

99 Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utstedt i desember 2013, ble nr. 5 endret som følge av 

endring av IFRS 3. Foretakene skal anvende denne endringen fremadrettet på virksomhetssammenslutninger som IFRS 

3 får anvendelse på. 

Endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»(1) 

Nr. 9 endres, og nr. 108F tilføyes. 

Definisjoner 

 … 

9 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 … 

 Definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter 

 «En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet» er en finansiell eiendel eller en 

finansiell forpliktelse som oppfyller en av følgende betingelser: 

a) … 

aa) Den er betinget vederlag for et overtakende foretak i en virksomhetssammenslutning som omfattes av IFRS 

3: «Virksomhetssammenslutninger». 

b) … 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

 … 

108F Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 9 endret som følge av 

endring av IFRS 3. Foretakene skal med anvende denne endringen fremadrettet på virksomhetssammenslutninger som 

IFRS 3 får anvendelse på. 

Endringer av IFRS 8: «Driftssegmenter» 

Nr. 22 og 28 endres, og nytt nr. 36C tilføyes: 

 Allmenn informasjon 

22  Et foretak skal opplyse om følgende: 

a)  faktorer som benyttes til å identifisere foretakets rapporteringspliktige segmenter, herunder organisasjonsgrunnlaget 

(for eksempel om ledelsen har valgt å organisere foretaket etter forskjeller i produkter og tjenester, geografiske 

områder, regelverk eller en kombinasjon av faktorer, og om driftssegmenter er blitt samlet) 

aa)  vurderinger som ledelsen har foretatt ved anvendelse av kriteriene for sammenslåing i nr. 12. Dette omfatter en kort 

beskrivelse av driftssegmentene som er blitt slått sammen på denne måten, og de økonomiske indikatorene som er 

blitt vurdert ved fastsettelsen av at de sammenslåtte driftssegmentene har likeartede økonomiske kjennetegn, og 

b)  typer produkter og tjenester som hvert enkelt rapporteringspliktig segment får sine driftsinntekter fra 

 …  

  

(1) Ved IFRS 9: «Finansielle instrumenter» (utgitt i oktober 2010) og IFRS 9: «Finansielle instrumenter (Sikringsbokføring og endringer av IFRS 

9, IFRS 7 og IAS 39)» (utgitt i november 2013) ble «Definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter» i IAS 39 nr. 9 opphevet. 
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Avstemminger 

28  Et foretak skal gi følgende avstemminger: 

a)  ... 

c)  Mellom de samlede rapporteringspliktige segmenteiendelene og foretakets eiendeler dersom segmenteiendelene 

rapporteres i samsvar med nr. 23. 

d)  ... 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

 … 

36C Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 22 og 28 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 

dette. 

Endring av IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

Nr. 35 endres, og nytt nr. 80A og 81H tilføyes. 

 Verdireguleringsmodellen 

 … 

35  Når en enhet av eiendom, anlegg og utstyr verdireguleres, justeres eiendelens balanseførte verdi til verdiregulert beløp. 

På verdireguleringstidspunktet behandles eiendelen på en av følgende måter: 

a)  brutto balanseført verdi justeres på en måte som er konsistent med hensyn til verdireguleringen av eiendelens 

balanseførte verdi. Brutto balanseført verdi kan for eksempel omarbeides med henvisning til observerbare 

markedsdata, eller den kan omarbeides proporsjonalt med endringen i balanseført verdi. Den akkumulerte 

avskrivningen på verdireguleringstidspunktet justeres slik at den utligner forskjellen mellom brutto balanseført verdi 

og eiendelens balanseførte verdi etter at det er tatt hensyn til akkumulerte tap ved verdifall, eller 

b)  den akkumulerte avskrivningen elimineres mot eiendelens brutto balanseførte verdi. 

Den beløpsmessige justeringen av akkumulert avskrivning utgjør en del av økningen eller reduksjonen i balanseført 

verdi som regnskapsføres i samsvar med nr. 39 og 40. 

 … 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

 … 

80A  Nr. 35 ble endret ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012. Et foretak skal anvende denne 

endringen på alle verdireguleringer som er innregnet i årsregnskapsperiodene fra og med tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av endringen og i den umiddelbart foregående årsregnskapsperioden. Et foretak kan også 

presentere justert sammenligningsinformasjon for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er ikke påkrevd. 

Dersom et foretak presenterer ikke-justert sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig 

hvilken informasjon som ikke er justert, samt angi at informasjonen er presentert på et annet grunnlag og gjøre rede for 

dette grunnlaget. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

 … 

81H Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 35 endret og nytt nr. 

80A tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. 

Endring av IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» 

Nr. 9 endres, og nytt nr. 17A, 18A og 28C tilføyes.  
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DEFINISJONER 

9 Følgende begreper anvendes i denne standard: 

 En «nærstående part» er en person eller et foretak som er nærstående part til det foretak som utarbeider sitt 

finansregnskap (i denne standard kalt «det rapporterende foretaket»). 

a) … 

b) Et foretak og et rapporterende foretak er nærstående parter dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

i)  … 

viii) Foretaket, eller ethvert medlem av et konsern som foretaket inngår i, yter tjenester som utføres av 

nøkkelpersoner i ledelsen, til det rapporterende foretaket eller til det rapporterende foretakets 

morforetak. 

 … 

 Alle foretak 

 … 

17A Dersom et foretak mottar tjenester som utføres av nøkkelpersoner i ledelsen, fra et annet foretak («leder-

foretaket»), er foretaket ikke pålagt å anvende kravene i nr. 17 på den kompensasjonen som lederforetaket har 

betalt eller skal betale til sine ansatte eller medlemmer av ledelsen. 

18 … 

18A Det skal opplyses om foretakets utgifter ved anskaffelse av tjenester som utføres av nøkkelpersoner i ledelsen, og 

som ytes av et eget lederforetak. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

28C Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 9 endret og nytt nr. 17A 

og 18A tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. 

Endring av IAS 38: «Immaterielle eiendeler» 

Nr. 80 endres, og nytt nr. 130H-130I tilføyes. 

 Verdireguleringsmodellen 

 … 

80  Når en immateriell eiendel verdireguleres, justeres eiendelens balanseførte verdi til verdiregulert beløp. På verdiregule-

ringstidspunktet behandles eiendelen på en av følgende måter: 

a)  brutto balanseført verdi justeres på en måte som er konsistent med hensyn til verdireguleringen eiendelens 

verdiregulerte balanseførte verdi. Brutto balanseført verdi kan for eksempel omarbeides med henvisning til 

observerbare markedsdata, eller den kan omarbeides proporsjonalt med endringen i balanseført verdi. Den 

akkumulerte avskrivningen på verdireguleringstidspunktet justeres slik at den utligner forskjellen mellom brutto 

balanseført verdi og eiendelens balanseførte verdi etter at det er tatt hensyn til akkumulert tap ved verdifall, eller 

b)  den akkumulerte avskrivningen elimineres mot eiendelens brutto balanseførte verdi. 

Den beløpsmessige justeringen av akkumulert avskrivning utgjør en del av økningen eller reduksjonen i balanseført 

verdi som regnskapsføres i samsvar med nr. 85 og 86. 

 … 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

 … 

130H Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, utgitt i desember 2013, ble nr. 80 endret. Et foretak 

skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er 

tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 
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130I  Et foretak skal anvende endringen foretatt ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2010-2012, på alle 

verdireguleringer som er innregnet i årsregnskapsperiodene fra og med tidspunktet for førstegangsanvendelse av endringen 

og i den umiddelbart foregående årsregnskapsperioden. Et foretak kan også presentere justert sammenligningsinformasjon 

for enhver tidligere periode som er presentert, men dette er ikke påkrevd. Dersom et foretak presenterer ikke-justert 

sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, skal det angi tydelig hvilken informasjon som ikke er justert, samt angi 

at informasjonen er presentert på et annet grunnlag og gjøre rede for dette grunnlaget. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2015/29 

av 17. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 19(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 21. november 2013 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 19: «Ytelser til ansatte» med tittelen «Ytelsesbaserte pensjonsordninger: bidrag fra 

ansatte». Målet med endringene er å forenkle og klargjøre regnskapsføringen av bidrag fra ansatte eller tredjemann 

knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger. 

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IAS 19 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal regnskapsstandard (IAS) 19: «Ytelser til ansatte» som fastsatt 

i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. februar 2015 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 72. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2020/EØS/18/55 
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VEDLEGG 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger: bidrag fra ansatte(1) 

(Endringer av IAS 19) 

Nr. 93–94 endres, og nytt nr. 175 tilføyes. Nr. 92 tas med bare til orientering. 

 Aktuarmessige forutsetninger: lønn, ytelser og legehjelpsutgifter 

 … 

92  Enkelte ytelsesbaserte pensjonsordninger krever at ansatte eller tredjemann bidrar til kostnaden ved ordningen. Bidrag fra 

ansatte reduserer kostnaden ved ytelsene for foretaket. Et foretak kan vurdere om bidrag fra tredjemann reduserer 

kostnaden ved ytelsene for foretaket, eller er en rett til refusjon som beskrevet i nr. 116. Bidrag fra ansatte eller 

tredjemann er enten fastsatt i de formelle vilkårene for ordningen (eller oppstår av en underforstått plikt som går utover 

disse vilkårene) eller er skjønnsmessige. Skjønnsmessige bidrag fra ansatte eller tredjemann reduserer kostnaden ved 

periodens pensjonsopptjening ved betaling av disse bidragene til ordningen. 

93  Bidrag fra ansatte eller tredjemann fastsatt i de formelle vilkårene for ordningen vil enten redusere kostnaden ved 

periodens pensjonsopptjening (dersom den er knyttet til arbeid eller påvirke nye målinger av den netto ytelsesbaserte 

pensjonsforpliktelsen (-eiendelen) (dersom de ikke er knyttet til arbeid). Et eksempel på bidrag som ikke er knyttet til 

arbeid, er når bidragene skal redusere et underskudd som oppstår av tap på pensjonsmidlene eller aktuarmessige tap. 

Dersom bidrag fra ansatte eller tredjemann er knyttet til arbeid, reduserer bidragene kostnaden ved pensjonsopptjening på 

følgende måte: 

a)  Dersom størrelsen på bidragene er avhengig av antall tjenesteår, skal et foretak henføre bidragene til tjenesteperioder 

ved bruk av den samme fordelingsmetoden som kreves etter nr. 70 for bruttoytelsen (dvs. enten bruke ordningens 

formel for beregning av bidragene eller fordele dem lineært), eller 

b)  dersom størrelsen på bidragene er uavhengig av antall tjenesteår, kan foretaket innregne bidragene som en reduksjon 

av kostnaden ved pensjonsopptjening for den perioden da det tilknyttede arbeidet utføres. Eksempler på bidrag som er 

uavhengige av antall tjenesteår, er bidrag som utgjør en fast prosentdel av den ansattes lønn, et fast beløp i hele 

tjenesteperioden eller et beløp som er avhengig av den ansattes alder. 

 Nr. A1 gir tilknyttet veiledning i anvendelse. 

94  For bidrag fra ansatte eller tredjemann som henføres til tjenesteperioder i samsvar med nr. 93 bokstav a), medfører 

endringer i bidragene 

a)  kostnad ved inneværende og tidligere perioders pensjonsopptjening (dersom endringene ikke er fastsatt i de formelle 

vilkårene i en ordning og ikke oppstår av en underforstått plikt), eller 

b)  aktuarmessige gevinster og tap (dersom endringene er fastsatt i de formelle vilkårene i en ordning eller oppstår av en 

underforstått plikt). 

 … 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

 … 

175 Ved «Ytelsesbaserte pensjonsordninger: bidrag fra ansatte» (Endringer av IAS 19), utgitt i november 2013, ble nr. 93–94 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av vedleggene til IAS 19: «Ytelser til ansatte» 

Vedlegg A tilføyes. 

  

(1) «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes utenfor 

EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes fra IASB på 

www.iasb.org.» 



19.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/861 

 

Vedlegg A 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Det beskriver anvendelsen av nr. 92–93, og har samme rettslige status og 

samme rettsvirkning som de andre delene av denne IFRS. 

A1  Regnskapskravene for bidrag fra ansatte eller tredjemann illustreres i diagrammet nedenfor. 

 

Fastsatt i de formelle vilkårene for ordningen (eller oppstår av en 

underforstått plikt som går utover disse vilkårene) Skjønnsmessige 

Knyttet til arbeid 

 

Ikke knyttet til 

arbeid (for eksempel 

for å redusere et 
underskudd) 

Bidrag fra ansatte eller tredjemann. 

Uavhengig av 

antall tjenesteår 

Reduserer 

pensjonskostnader 

ved å henføres til 
tjenesteår (nr. 93 

bokstav a)) 

Reduserer 

kostnaden ved 
periodens 

pensjonsopptjening 

ved innbetaling til 

ordningen (nr. 92) 

(1) Denne stiplede pilen betyr at et foretak kan velge den ene eller den andre regnskapsføringen. 

Avhengig av antall 

tjenesteår 

Reduserer 
pensjonskostnader i 

den perioden da det 
tilknyttede arbeidet 

utføres (nr. 93 

bokstav b)) 

Påvirker nye 

målinger (nr. 93) 
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